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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي على 

مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »إنــســتــغــرام« قــصــيــدة جــديــدة لــســمــوه بعنوان 

»عيد وطن«، حفلت بمعاني الفخر بأمجاد الوطن واالعتزاز باتحاد دولة 

اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، الــتــي أصــبــحــت تــحــوز مــكــانــة رفــيــعــة بــيــن كافة 

الدول والشعوب، ألنها كما ذكر سموه في هذه الرائعة الجديدة، التي 

تأتي بينما تحتفل دولة اإلمارات بمناسبة عزيزة هي اليوم الوطني الـ 49، 

عنوان للكرامة والعلم والتفوق في كافة الميادين، وألّن قائداً عظيماً هو 

صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة، يقود دفة مشوارها في منازل ومجاالت 

العلى واألمجاد، بحنكة وقوة وعزيمة، خصوصاً وأن بوخالد، كما ذكر 

فـــارس الــعــرب فــي القصيدة، صــاحــب مــبــادئ ثابتة ورجـــل دولـــة وسياسي 

متميز مــســكــون بــحــب الــوطــن والـــحـــرص عــلــى حــمــايــتــه ورعـــايـــة أبــنــائــه كافة 

ومواصلة مشوار التقدم والنماء. وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد أبيات رائعته مهنئاً أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعيد 

الوطن »اليوم الوطني« الذي وصفه بأغلى األعياد.

عاش الوطن
 استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

ــــاه الـــلـــه،  ــ ــــــي، رعـ رئــــيــــس الـــــدولـــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء حــــاكــــم دبـ

قصيدته بالدعاء وبالثناء، فقال سموه:

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزك  دام   
بــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا رافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  زايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  دار   

 وهــذا يشبه قــول القائل: أدام الله عــزك، ورحــم الله الشيخ 

زايد الذي أسس هذه الدولة المباركة بالحب واإلخالص.

ــــيـــــخ زايـــــــــــد بـــن   نـــــــعـــــــم.. والـــــحـــــمـــــد والـــــشـــــكـــــر تـــعـــلـــمـــنـــاهـــمـــا مـــــــن الـــــشـ

ســـلـــطـــان، رحـــمـــه الــــلــــه، إذ لــــم يـــكـــن يــخــلــو لــــه حـــديـــث مــــن الــحــمــد 

لــلــه والــشــكــر لــه عــلــى مــا رزق، وكــــان يــقــول دائـــمـــاً هــو الــلــه الــــرازق 

والـــمـــعـــطـــي، وأنـــــا الـــمـــوكـــل بـــتـــوزيـــعـــه، فــلــم يــكــن يــنــســب شــيــئــاً إلــى 

حوله وقوته.

أن  الـــــكـــــبـــــيـــــر  ــــر  ــ ــــاعـ ــ ــــــشـ الـ حــــــــق  ــــمــــــن  فــ إذن   

يعتز بربه وباالتحاد، ألن االتحاد جعلنا 

دولــة ذات حضارة يشاد بها في مشارق 

األرض ومــغــاربــهــا، وأصــبــحــت هـــي الــيــوم 

كـــالـــشـــامـــة مـــتـــمـــيـــزة فـــــي كـــــل ســــاحــــة عــمــل 

خّير، وأصبحت اإلمارات اليد العليا التي 

تمتد إلى القاصي قبل الداني في السراء 

والضراء.

ذلــك بفضل الله ثم بفضل مؤسسها 

زايــــــــــد الــــخــــيــــر الــــــــــذي أســــســــهــــا عــــلــــى قــــواعــــد 

ــــيـــــاف  ــــيـــــعـــــاب أطـ ــــتـ ــــلـــــى اسـ مــــتــــيــــنــــة، قـــــــــــــادرة عـ

ــــبـــــشـــــر بــــمــــخــــتــــلــــف الـــــثـــــقـــــافـــــات والــــــديــــــانــــــات  الـ

واللغات.

 وإنـــــــــهـــــــــا لـــــــــدولـــــــــة تـــــتـــــخـــــذ الــــــعــــــلــــــم طـــــريـــــقـــــاً 

لــرقــيــهــا ووســيــلــة لــتــمــدنــهــا، مــع االحــتــفــاظ 

بــــــــخــــــــصــــــــوصــــــــيــــــــتــــــــهــــــــا وقــــــــــيــــــــــمــــــــــهــــــــــا األصـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــة، 

ومحافظة على كرامتها وشرفها.

جوهرة ثمينة 
أجـــل... دولــة اإلمـــارات اليوم هي جوهرة ثمينة تتربع على صدر 

حــــســــنــــاوات الــــدنــــيــــا، فـــكـــل ذهــــــب يـــســـتـــقـــي نــــضــــارتــــه مـــنـــهـــا، بـــــل هــي 

أيقونة استطاعت بسحرها أن تأتي في مقدمة الدول التي ترحب 

بكل العالم رغم حداثة نشأتها.

فلو لــم يكن فضل الــلــه عليها ثــم تــوافــر سبل األمـــن واألمـــان، 

ووسائل الراحة وتقدير اإلنسان فيها، لما توافدت إليها قوافل 

الـــبـــشـــر، حــتــى فـــي ظـــل جــائــحــة كــــورونــــا الــــطــــاردة لــلــســيــاح ورجــــال 

األعمال في البلدان األخرى.

وقد لفت الشاعر أنظارنا إلى أن هذه الدولة التي تتخلق بهذا 

الخلق، وتتحلى بهذا الرقي، لم تتولد السعادة على أرضها من 

تلقاء نفسها، إذ ال صنعة عظيمة إال ووراءها صانع عظيم.

إن قـــيـــادة حــكــيــمــة كـــقـــيـــادة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 

زايـــــــد آل نـــهـــيـــان ولــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نــــائــــب الـــقـــائـــد األعــــلــــى لـــلـــقـــوات 

المسلحة، البد أن تقودنا إلى بر األمان والسالم بكل اطمئنان.

فهو َمــن تــربــى فــي كنف المولى عــز وجــل أوالً، ثــم تــرعــرع في 

بيت زايـــد اإلنــســانــيــة الـــذي نظر إلــى البشر بأنهم كلهم مــن آدم، 

تــــــــراب، إذن فــكــلــهــم شــــركــــاء فــــي الـــحـــقـــوق ال ظـــلـــم وال  وآدم مــــن 

بــخــس فـــي الــكــيــل، وكــلــهــم مـــتـــســـاوون ال تــعــالــي وال عــنــصــريــة وال 

تـــفـــرقـــة، وهـــــو الـــقـــائـــل: »األرض أرض الــــلــــه، والـــخـــلـــق خـــلـــق الـــلـــه، 

والرزق رزق الله، واللي يجي حياه الله«.

أجـــــــل مـــحـــمـــد بـــــن زايــــــــد هـــــــذا الــــشــــبــــل مـــــن ذاك األســــــــــد، أو هــــذا 

الـــمـــلـــهـــم مــــن ذاك الـــحـــكـــيـــم، فـــهـــو ُرّبــــانــــنــــا فــــي الـــســـيـــاســـة والـــتـــدبـــيـــر 

والــــتــــفــــكــــيــــر، وال أحــــــــد يـــفـــكـــر فــــــي الــــــوطــــــن والـــــشـــــعـــــب بـــمـــثـــل مــــــا هــو 

يفكر، وقد قال سموه لشعبه في أحلك 

الـــــظـــــروف: »اطـــمـــئـــنـــوا وال تـــشـــّلـــوا الــــَهــــم«، 

فكان عند وعده وال يزال.

فخر بالقيادة
ــــيــــــوم  ــــيـــــش الــــــــيــــــــوم فـــــــرحـــــــة الــ وبـــــــمـــــــا أنـــــــنـــــــا نـــــعـ

يــــــوم  لـــــــلـــــــبـــــــالد، ونــــــعــــــيــــــش  الــــــــــــ 49  الـــــــوطـــــــنـــــــي 

الــشــهــيــد، يطيب لــنــا أن نــرفــع إلـــى سموه 

آيــات التهاني، ثم نفتخر بقيادته  أسمى 

لقواتنا المسلحة التي أدت دوراً مشرفاً 

ــــّلــــدتــــنــــا  ـــ ــــالــــــف، حـــــتـــــى قــ ــــحــ ــتــ ــ ضـــــمـــــن قــــــــــــوات الــ

وسام الفخر والتضحية والشهادة.

 فـــــــأبـــــــي خـــــــالـــــــد الــــــقــــــائــــــد كــــــــل الـــــشـــــكـــــر ال 

على وجــه األرض فــقــط، بــل حتى ونحن 

صـــــاعـــــدون إلــــــى الــــمــــريــــخ، فـــســـمـــوه حــامــل 

لواء العلم والتكنولوجيا، وهو المشجع 

األول لشبابنا أن يتسلحوا بالعلم، ويحاربوا الجهل.

وقــــــــــد أشـــــــــــــاد الــــــشــــــاعــــــر بـــــــحـــــــزم ســـــــمـــــــوه وصـــــــرامـــــــتـــــــه فــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 

اإلرهاب ومكافحة الفساد، ويقظته وحكمته في مواجهة األمور 

المستعصية، وكيف أنه ينظر إلى البعيد، ثم يحسب لكل شر 

طارئ ما يناسبه قبل أن يقع، وقد أعطاه الله من الفراسة، ما 

يعينه على قراءة المستقبل.

لــذلــك فـــإن الــشــاعــر الكبير يغتنم فــرصــة حــلــول الــيــوم الوطني 

للتعبير عــن شــعــوره تــجــاهــه، واعـــتـــزازه بــإنــجــازات دولــــة اإلمــــارات 

عبر 50 سنة مضت.

وها نحن اليوم نخطط لخمسين قادمات، وكلنا تفاؤل وأمل 

بأن يعز الله اإلمارات ويمأ صباحها ومساءها بالهناء والسعادة 

والـــتـــعـــايـــش بــــســــالم، فــــي ظــــل رئـــيـــس الــــدولــــة وتـــعـــاضـــد الــشــيــخــيــن 

الــمــحــمــديــن، فليمتع الــلــه قــيــادتــنــا الــرشــيــدة بــالــصــحــة والــعــافــيــة، 

نفديك باألرواح يا وطن.

فرحة الدار
لـــوطـــٍن يــســتــحــّق الــكــتــابــة بــــِمــــداِد الــقــلــب ومــــاء الـــذهـــب كــتــب صــاحــب 

الــســمــّو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الـــدولـــة، 

رئيس مجلس الــوزراء، حاكم دبــّي، رعــاه الله، قصيدة من فاخر 

ــــّر الــشــعــر بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي لــــإمــــارات، تدفقت  الــقــصــائــد وُحـ

فــيــهــا الــمــعــانــي الــجــلــيــلــة تــدفــق الــســيــل مـــن أعـــالـــي الــجــبــال، وال غـــرَو 

في ذلك، فصاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد هو قلب الوطن 

النابض وِمرآة وجدانه الصافية التي تعكس أصفى المشاعر وأنبل 

الخلجات. في مطلٍع َمهيب يدعو سموه للوطن بدوام العّز ورفعة 

التمكين، ويــذّكــر األجــيــال بــأّن هــذه الـــدار الرفيعة الــِعــمــاد والبنيان 

هـــــي مـــــن بــــنــــاء الــــشــــيــــوخ الــــكــــبــــار الـــــذيـــــن ســـــهـــــروا عــــلــــى مــــجــــد الــــوطــــن، 

وبــــذلــــوا الـــغـــالـــي والــنــفــيــس فـــي ســبــيــل وحــــدتــــه، لــيــكــون الــمــغــفــور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهّيان هو الرمز الكافي للداللة على هذا 

ــــّر الـــعـــجـــيـــب فـــــي بــــنــــاء الـــــوطـــــن جــنــبــاً  الـــــسـ

إلـــى جــنــب مـــع فـــرســـان الـــــدار وُحــمــاتــهــا، 

وأّن هذا المجد لن ينقطع بل هو دائٌم 

إن شـــاء الــلــه عــلــى مـــدى الـــدهـــر، راســـٌخ 

فــي الــقــلــوب وعــلــى األرض مثل الجبال 

الـــــــــراســـــــــيـــــــــات الـــــــتـــــــي ثـــــبـــــتـــــت أركــــــــانــــــــهــــــــا عـــلـــى 

صخر هذه البالد التي ارتفع على ثراها 

ــــرقــــــت شـــمـــســـهـــا بــكــل  لــــــــواء الــــعــــلــــم، وأشــ

الـــقـــَيـــم الـــرفـــيـــعـــة مــــن الــــشــــرف والـــكـــرامـــة 

الـــتـــي تــســتــمــّد جــــذورهــــا مــــن أصــــالــــة هـــذا 

الــــشــــعــــب األصــــــيــــــل الـــــعـــــريـــــق الــــــــــذي طــلــع 

مــن قــلــب الــصــحــراء، ولــّوحــت جباههم 

الــــــــــســــــــــمــــــــــراء شــــــمــــــســــــهــــــا الــــــــــالهــــــــــبــــــــــة، لــــكــــنــــه 

قـــــّدم الـــنـــمـــوذج الـــفـــريـــد فـــي بـــنـــاء الـــدولـــة 

والـــحـــفـــاظ عــلــى روح األصــــالــــة والــتــجــدد 

واإلبداع.

مشاعر الفخر
ويــــــواصــــــل صـــــاحـــــب الــــســــمــــّو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 

مـــشـــاعـــر الـــفـــخـــر بـــهـــذه الــــبــــالد الـــتـــي زادت فــــي كــــل شــــــيٍء عــــن جــمــيــع 

الــــبــــالد، وتـــقـــدمـــت تــكــلــؤهــا عـــيـــن الـــرعـــايـــة وتـــحـــوطـــهـــا الـــعـــنـــايـــة، حــتــى 

أصــبــحــت دانـــة الــدنــيــا ولــؤلــؤة الــخــلــيــج، قــد أشــرعــت أبــوابــهــا لــلــزوار، 

وعـــاش عــلــى ثــراهــا جميع الــراغــبــيــن فــي الــبــنــاء واإلعـــمـــار حــتــى غــدت 

ــــاقــــــات اإلنــــســــانــــيــــة  ــــطــ ــيـــــعـــــاب الــ ــ ــتـ ــ ــاً ُيـــــحـــــتـــــذى فــــــي الــــتــــحــــضــــر واسـ ــ ــــمــــــوذجــ نــ

الــمــبــدعــة، وذلــــك مـــن خـــالل خــلــق إحـــســـاس صــــادق بــاالنــتــمــاء لــهــذا 

الــــوطــــن الـــطـــيـــب الـــِمـــعـــطـــاء، فـــكـــانـــت الـــســـعـــادة الــعــمــيــقــة، والــــســــداد 

فـــي إدارة الــــدولــــة، والـــتـــفـــوق فـــي جــمــيــع الـــمـــســـارات الـــتـــي تقتحمها 

اإلمـــــارات هــي الــطــابــع الحقيقي لــهــذه الــبــالد الــتــي يــقــوم عــلــى رعــايــة 

شـــــؤونـــــهـــــا، والــــســــهــــر عــــلــــى راحــــــــة أبــــنــــائــــهــــا وإرث حـــكـــمـــة الــــشــــيــــخ زايـــــد 

وهيبته وسيفه صــاحــب الــســمــّو الشيخ محمد بــن زايـــد آل نهّيان، 

ولّي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، الذي هو 

ُرّبان هذا الوطن وفارسه الشجاع وقيدومه الُمطاع الذي ال يعرف 

النكوص في وجه الصعوبات بل ُيقدم إقــداَم الشجاع الباسل وال 

يضع أمامه شيئاً سوى مصلحة هذا الوطن الحبيب، حيث يدعو 

لــه صــاحــب الــســمــّو بــو راشـــد بــطــول العمر والــســالمــة والــبــقــاء قــائــداً 

لـــهـــذه الــــبــــالد الـــتـــي ُيــغــلــيــهــا ويـــفـــتـــديـــهـــا، ويـــســـوســـهـــا بــســيــاســة صـــــادرة 

عــن عقل متوقد الــذكــاء، راشـــد الــنــظــر، ال يضع شيئاً قبل الوطن 

والشعب الذي يحبه ويسير وراءه بكل ثقة واقتدار.

مناسبة زاهرة
ــــــب الــــــســــــمــــــّو الـــــشـــــيـــــخ مـــــحـــــمـــــد بــــــــن راشـــــــــــــد فــــــــي هـــــذه  ــــاحـ ــ ــــنـــــســـــى صـ وال يـ

الـــمـــنـــاســـبـــة الـــــــزاهـــــــرة جــــيــــش الـــــوطـــــن ودرعــــــــــه الــــســــابــــغــــة الــــــــذي يــحــمــي 

مقدراته ويصون إنــجــازاتــه، ويــقــّدم الــروح 

رخيصة في سبيل مجده وكبريائه، فيثني 

عليه بكل الحب ويقّص حكاية التقدم في 

هذا الوطن النموذج، حيث يشهد تقّدماً 

ــــلـــــوم الــــحــــيــــاة وفــــنــــون  مــــــذهــــــالً فــــــي جـــمـــيـــع عـ

االقــــتــــصــــاد، فــــضــــالً عــــن مـــشـــاريـــعـــه الـــكـــبـــرى 

فـــي عــالــم الـــفـــضـــاء، حــيــث كــانــت اإلمـــــارات 

الدولة العربية األولــى التي ترسل مسباراً 

لــــــــأمــــــــل إلجـــــــــــــــــــراء األبــــــــــــحــــــــــــاث حـــــــــــــول كـــــوكـــــب 

الـــــمـــــريـــــخ، لــــكــــّن ذلـــــــك كــــلــــه مـــــرهـــــون بــقــيــمــة 

اإلنــســان ومــدى عطائه للوطن، فاإلنسان 

فـــي مـــيـــزان بـــو خـــالـــد هـــو الــــبــــاذل أقـــصـــى ما 

عـــنـــده فـــي ســبــيــل رفـــعـــة الــــوطــــن، وأفــعــالــه 

هــي التي َتزينه وتــرفــع قـــدره، لتظل قيمة 

ــــبـــــرى فــــــي صـــيـــاغـــة  الــــعــــمــــل هــــــي الــــقــــيــــمــــة الـــــكـ

معادلة التقدم، وليكون الكسل هو عدّو 

اإلنسان القائد الــذي ال يتهاون إطالقاً مع هذه الشريحة التي هي 

سبب عثرة في طريق التقدم والنماء.

فعل الخير
والـــفـــارس الكبير دائــمــاً هــو الـــذي يجمع بــيــن الــطــوالت والــصــوالت، 

أما الطوالت ففي فعل الخير وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج 

وفــــــي إعـــــــالء صــــــرح الــــوطــــن وتـــشـــيـــيـــد مـــفـــاخـــره وحـــمـــايـــة الـــمـــنـــجـــزات، 

وأما الصوالت ففي ميادين الرجال وصناعة البطولة، حيث يقود 

صــاحــب السمّو الشيخ محمد بــن زايـــد جيش الــوطــن ويسهر على 

راحته وجاهزيته، ويحفظه للصوالت والبطوالت، لتكون الخاتمة 

هـــــــذه الـــتـــهـــنـــئـــة الــــنــــابــــعــــة مـــــن قــــلــــب صـــــــــادق فـــــي تـــعـــبـــيـــر شـــــعـــــري بـــديـــع 

جديد في روحه وقافيته وبديع أوزانــه، ليظل الوطن هو األغلى، 

وهــــو الــقــصــيــدة الـــخـــالـــدة الـــتـــي تــتــرنــم بــهــا األجــــيــــال، وتــصــونــهــا أمــانــة 

محفوظة في الحنايا والضلوع.

في رائعة شعرية تتغنى بأمجاد اإلمارات بمناسبة اليوم الوطني..

بقلم: أ. د. محّمد عبدالّرحيم بقلم د. عارف الشيخ 
سلطان العلماء

محمد بن راشد: دام عزك دولتي باالتحاد
لْه سياِسْه ثابِتْه بفكْر ورشاْدعاْش بوخـالـْد زعيم للبالد
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خليفة:
الثاني من ديسمبر يوم لتعميق حب الوطن

الــطــاقــة الــنــوويــة الــســلــمــيــة، ورســخــنــا مـــن الـــــدور الـــريـــادي لــدولــتــنــا فـــي قــطــاع 

الــفــضــاء بــإطــاق »مــســبــار األمــــل« إلـــى الــمــريــخ، كــمــا شــرعــنــا فــي بــنــاء نــمــاذج 

لمستقبل الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة والنقل والمواصات 

ــــتـــــوســـــطـــــة،  ــــمـ والــــــــخــــــــدمــــــــات وريـــــــــــــــــادة األعـــــــــمـــــــــال والـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة والـ

ومستقبل العاقات الدولية«.

تحديات 
»أبناء الوطن وبناته..

لقد كانت سنة 2020 سنة استثنائية، حملت كثيراً من التحديات، وعلى 

رأســهــا جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــد، حــيــث تمكنا بـــإجـــراءات وقــائــيــة 

ــــارمـــــة، وبــــرنــــامــــج تــعــقــيــم وطــــنــــي فــــعــــال، مــن  ــــازمـــــة، وتــــدابــــيــــر احــــتــــرازيــــة صـ حـ

السيطرة على انتشار المرض، وتوفير الحماية والرعاية الطبية للمواطنين 

والمقيمين والزائرين على حد سواء، ونشارك بقوة في الجهود العالمية 

ــــمـــــرض، وتـــطـــويـــر لــــقــــاح لــلــقــضــاء  الـــمـــبـــذولـــة لـــتـــطـــويـــر تـــقـــنـــيـــات الـــكـــشـــف عــــن الـ

عـــلـــيـــه، ووســــــط كــــل هـــــذا عــــززنــــا مــــن الـــقـــيـــم اإلنـــســـانـــيـــة اإلمــــاراتــــيــــة الـــراســـخـــة، 

ــــاء تــــعــــزيــــزاً لـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى مـــواجـــهـــة  ــ ــــدقـ ــ فـــوقـــفـــنـــا إلــــــى جــــانــــب األشـــــقـــــاء واألصـ

الجائحة وتداعياتها، مقدمين المساعدة دون تمييز.

إن هــــــذه الــــجــــائــــحــــة، بــــالــــرغــــم مـــــن فـــــداحـــــة تــكــلــفــتــهــا الـــبـــشـــريـــة والــــمــــاديــــة، 

إال أنـــهـــا كــشــفــت عـــن كـــفـــاءة نــظــامــنــا الــصــحــي، والـــجـــاهـــزيـــة الــعــالــيــة لــدولــتــنــا 

فــي مــواجــهــة حــــاالت الـــطـــوارئ واألزمــــــات، وأكــــدت تــطــور البنية 

التحتية لتقنيات المعلومات واالتصاالت، بما مكن مؤسساتنا 

من التحول في يسر نحو العمل والتعليم عن بعد«.

تقدير 
وأضاف سموه: »في هذا المقام، نتقدم بعظيم التقدير للمخلصين 

والمخلصات المتفانين في أداء الواجب، إدارة رشيدة لألزمة، ومواجهة 

حـــاســـمـــة لـــلـــجـــائـــحـــة، وحـــــفـــــاظ عـــلـــى أمــــــن اإلمـــــــــــــارات، وحــــمــــايــــة القـــتـــصـــادهـــا، 

ورعــــــــايــــــــة لــــصــــحــــة مــــجــــتــــمــــعــــهــــا، وضـــــــمـــــــان الســــــتــــــدامــــــة الــــعــــمــــلــــيــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، 

مترحمين على الضحايا، داعين للمصابين بالشفاء العاجل، واثقين من 

قوة وحيوية ومرونة اقتصادنا الوطني، الذي تعافى في وقت قياسي من 

تداعيات األزمة، ليخرج منها بأقل الخسائر«.

إنجازات نوعية
»المواطنون الكرام..

إن اإلنجازات النوعية والقفزات التنموية التي تحققت بسواعد أبناء وبنات 

الوطن والمقيمين فيه، طوال سنوات مرحلة التمكين، ما جاءت صدفة 

وإنما كانت محصلة طبيعية لرؤية ثاقبة تسير عليها حكومتنا االتحادية 

والـــمـــحـــلـــيـــة، وتــــكــــامــــل وانــــســــجــــام الــــــــــرؤى، ومــــــا تـــبـــنـــيـــنـــاه مـــــن تـــشـــريـــعـــات ومـــا 

اســتــحــدثــنــاه مــن ســيــاســات عـــززت مــن كــفــاءة وأداء المنظومة الحكومية، 

واضـــعـــة األســــــاس الـــقـــوي لــبــيــئــة داعـــمـــة كــــان لــهــا الــــــدور الـــمـــؤثـــر فـــي تحسين 

جـــــــودة الــــحــــيــــاة، بـــمـــا عـــظـــم مـــــن مـــكـــانـــة وســـمـــعـــة دولــــتــــنــــا، وقــــدمــــهــــا لــلــعــالــم 

نموذجاً في الريادة واإلنجاز«.

التنمية السياسية
»لقد نجحنا في تحقيق منجزات مشهودة في مسيرة التنمية السياسية 

لــدور المجلس الوطني االتحادي، رفعنا نسبة  تمكيناً ومشاركة وتعزيزاً 

تمثيل المرأة بداخله، وتمكين دور الشباب فيه، وسيظل برنامج التمكين 

الــســيــاســي نــهــجــاً مــســتــدامــاً، يــتــخــذ مـــن الــمــجــتــمــع اإلمــــاراتــــي وخــصــوصــيــتــه، 

دلياً ومرجعاً، أمــا اإلنــجــازات االقتصادية فقد جسدتها جملة مؤشرات 

عالمية تنافسية، عكست صابة اقتصادنا وقدرته العالية على مواجهة 

الصدمات والتقلبات والتحديات العالمية، وهي قدرة يستمدها اقتصادنا 

ــتـــــصـــــادي نــــاجــــحــــة، أصـــــول  ــ مـــــن جـــمـــلـــة مــــقــــومــــات أبــــــرزهــــــا ســــيــــاســــة تــــنــــويــــع اقـ

اســـتـــثـــمـــاريـــة كـــبـــيـــرة، عــــاقــــات تـــجـــاريـــة واســـــعـــــة، صـــــــــادرات مـــتـــنـــوعـــة، وقــبــل 

ــــــداع. وعــلــى مــســتــوى رفــاهــيــة  هـــذا إنـــســـان مــتــمــكــن، قــــادر عــلــى الــعــطــاء واإلبـ

التأسيس لنظام صحي بمعايير عالمية  فــي  المجتمع واســتــقــراره نجحنا 

ونظام تعليمي رفيع المستوى وبرامج تنمية مجتمعية ورعاية اجتماعية 

متميزة ومشروعات إسكان عمت أرجــاء الوطن، وبنية تحتية متكاملة، 

وبيئة مستدامة لمجتمع آمــن مــتــاحــم، محافظ على هــويــتــه، وإلـــى غير 

ذلك من اإلنجازات المشهودة، التي مكنتنا وشعبنا من العبور بنجاح، 

من مرحلة التمكين، إلى مرحلة صناعة الـ 50«.

واجب 
»أبنائي المواطنون والمواطنات..

فــي هــذا الــيــوم، التحية والتقدير مستحقان لجنود وضــبــاط صــف وضباط 

وقــــــادة قـــواتـــنـــا الــمــســلــحــة، وقــــــوات الـــشـــرطـــة واألجــــهــــزة األمـــنـــيـــة الــمــخــتــلــفــة، 

الــــذيــــن حـــمـــلـــوا األمـــــانـــــة، وأدوا الــــواجــــب حــــراســــة لـــلـــوطـــن، وتــــعــــزيــــزاً ألمـــنـــه، 

وحــفــاظــاً على مكتسباته، وستظل تضحيات شهدائنا مــحــفــورة فــي ذاكــرة 

الوطن، رمز عزة وبطولة، ومصدر فخر واعتزاز لألجيال. سائلين الله أن 

يجعلنا من عباده الشاكرين، وأن يسدد خطانا، ويعيننا وشعبنا باإلرادة 

الـــقـــويـــة، والـــهـــمـــة الـــعـــالـــيـــة، وأن يـــظـــل الــــعــــدل، وســــيــــادة الــــقــــانــــون، وتــوفــيــر 

الــحــيــاة الــكــريــمــة لــلــمــواطــن والــمــقــيــم، هــي جــوهــر الــحــكــم فــي بـــادنـــا، وروح 

اتحادنا. وفقكم الله، وكل عام وأنتم بخير«.

أبوظبي - وام 

أكــــــد صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايـــــــد آل نــــهــــيــــان، رئــــيــــس الـــــدولـــــة، 

حـــفـــظـــه الــــلــــه، أن الــــثــــانــــي مــــن ديـــســـمـــبـــر يــــــوم لــتــعــمــيــق حــــب الــــوطــــن وتـــعـــزيـــز 

التواصل القائم بين الشعب وقيادته، وأن التطلع إلى المستقبل بتفاؤل 

اســـتـــشـــرافـــاً آلفـــاقـــه، وتــخــطــيــطــاً مــســبــقــاً لــمــســاراتــه هـــو نــهــج إمــــاراتــــي أصــيــل، 

أرســى ممارساته المغفور له بــإذن الله الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان، 

وإخـــوانـــه اآلبــــاء الــبــنــاة الــذيــن صــنــعــوا بــقــوة اإلرادة تــجــربــة وحــدويــة فــريــدة، 

ووضــــعــــوا الــلــبــنــات األســــــاس لـــدولـــة اتـــحـــاديـــة نــحــتــفــل الـــيـــوم بـــالـــذكـــرى الـــــ 49 

لــتــأســيــســهــا، ونـــفـــاخـــر بــمــا قــدمــتــه لــلــعــالــم مـــن نـــمـــوذج يــحــتــذى فـــي الــنــهــضــة 

والـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــســــتــــدامــــة ومـــــــا رفــــــــدت بـــــه الــــبــــشــــريــــة مـــــن مــــثــــال يــــقــــتــــدى بـــــه فــي 

الـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش واالنــــفــــتــــاح ونــــبــــذ الــــكــــراهــــيــــة، ومـــــا وفــــرتــــه ألبـــنـــائـــهـــا مــن 

رفاهية وعدل ومساواة وأمن ورخاء.

وقـــــال ســـمـــوه فـــي كــلــمــة وجــهــهــا عــبــر »مــجــلــة درع الــــوطــــن« فـــي الـــذكـــرى 

الـــــ 49 إلعـــــان دولـــــة االتــــحــــاد: »إن االحـــتـــفـــاء بـــالـــتـــاريـــخ عــنــصــر هــــام فـــي إدارة 

الحاضر والبناء للمستقبل، فالدول الناجحة هي تلك التي تعتز بهويتها، 

وتــــزهــــو بـــثـــقـــافـــتـــهـــا، وتــــفــــاخــــر بـــعـــظـــمـــاء رجــــالــــهــــا، وتـــأســـيـــســـاً عـــلـــى هـــــــذا، تــأتــي 

احتفاالتنا السنوية بذكرى تأسيس دولتنا، فالثاني من ديسمبر بالنسبة 

لـــنـــا، شـــعـــبـــاً وقـــــيـــــادة، هــــو يـــــوم لــتــعــمــيــق حــــب الـــــوطـــــن، وتـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل 

ــــادتــــــه، يـــــــوم نـــســـتـــحـــضـــر فــــيــــه بــــالــــعــــرفــــان ســـيـــرة  ــــيــ الــــقــــائــــم بــــيــــن الــــشــــعــــب وقــ

ــــوا دعـــائـــم دولـــــة نــفــتــخــر بــاالنــتــمــاء  مــؤســســي الــــدولــــة الــــكــــرام، الـــذيـــن أرســ

لها، والدفاع عن وجودها، وسيظل االتحاد، هو روح دولتنا، ومصدر 

إلهامنا، ورمز تاحمنا«.

رؤية 
وأضــــــــــاف ســـــمـــــوه: »إن صــــنــــاعــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل تـــتـــطـــلـــب رؤيـــــــــة واضـــــحـــــة، 

ــــة فـــــــي اتـــــخـــــاذ  ــــاعــ ــــجــ ــــراً لـــــلـــــفـــــرص والـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات، وشــ ــــكــ ــبــ ــ واســـــــتـــــــشـــــــرافـــــــاً مــ

الـــقـــرارات الــمــعــززة لــجــاهــزيــة الـــدولـــة، وضــمــن مــشــروعــنــا لتصميم الـــ 

50 ســـنـــة الــمــقــبــلــة، كـــانـــت الـــــقـــــرارات الـــتـــي اتـــخـــذنـــاهـــا بــتــغــيــيــر مــســمــى 

وزارات واستحداث أخريات، ودمج وزارات في بعضها، إلى جانب 

ذات  ــــفـــــات  ــلـ ــ ــــمـ بـ ــيــــيــــن  ــنــ مــــعــ دولـــــــــــــة  وزراء  تــــخــــصــــيــــص 

أهــمــيــة مستقبلية قـــصـــوى، وعــلــى رأســـهـــا الــتــطــويــر 

الــحــكــومــي والــبــحــث العلمي والــتــكــنــولــوجــيــا المتقدمة 

ــــاد  ــــتــــــصــ ــــيــــــة واالقــ والـــــــــذكـــــــــاء االصـــــطـــــنـــــاعـــــي واألنــــــظــــــمــــــة الــــــذكــ

الــرقــمــي وتــطــبــيــقــات الــعــمــل عـــن بــعــد والـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة 

واألمــن الغذائي ورعاية الشباب وتمكين المرأة وإعــداد جيل 

جـــديـــد مـــن الــــكــــوادر الــوطــنــيــة الــمــؤهــلــة، وجـــــذب أفـــضـــل الـــكـــفـــاءات 

والـــعـــقـــول إلـــــى الـــــدولـــــة، كـــمـــا أنـــشـــأنـــا مــجــلــســاً لــعــلــمــاء اإلمــــــــــارات، ومــجــلــســاً 

لــشــبــابــهــا، ومــجــلــســاً أعــلــى للتعليم والـــمـــوارد الــبــشــريــة، وتــقــدمــنــا بخطوات 

متسارعة نحو عصر الطاقة النووية والمتجددة بتشغيل محطة »براكة« 

إلنــتــاج الطاقة الــنــوويــة السلمية، ورسخنا مــن الـــدور الــريــادي لدولتنا 

فـــي قــطــاع الــفــضــاء بـــإطـــاق »مــســبــار األمـــــل« إلــــى الـــمـــريـــخ، كــمــا شــرعــنــا 

فــــي بــــنــــاء نــــمــــاذج لــمــســتــقــبــل الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـــطـــاقـــة 

والــنــقــل والــمــواصــات والــخــدمــات وريــــادة األعــمــال والــمــشــروعــات الصغيرة 

والمتوسطة، ومستقبل العاقات الدولية«. وفيما يلي نص الكلمة:

»أبـــنـــائـــي الـــمـــواطـــنـــون والـــمـــواطـــنـــات.. الـــســـام عــلــيــكــم ورحـــمـــة الـــلـــه وبــركــاتــه، 

باسمي، وباسم إخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لاتحاد 

حـــكـــام اإلمـــــــــارات، نــتــقــدم لـــكـــم، بــأســمــى آيـــــات الــتــهــانــي والـــتـــبـــريـــكـــات، وأنــتــم 

بعظيم التفاؤل تستقبلون سنة جديدة، تحتفلون في خواتيمها باليوبيل 

الذهبي إلعان اتحادنا، وتستعدون في الوقت ذاته، الستقبال الـ 50 سنة 

بــرؤى مستقبلية تهيئ  المقبلة المكملة للمئوية األولــى لتأسيس دولتنا، 

بادنا لتحقيق قفزات نوعية في القطاعات كافة بما يؤهلها بحلول سنة 

2071، إلـــى تــبــوؤ الــمــركــز األول عــالــمــيــاً فـــي الـــمـــؤشـــرات الــعــالــمــيــة لــلــرفــاهــيــة 

والسعادة وجودة الحياة«.

آفاق 
وأضـــــاف ســـمـــوه: »إن الــتــطــلــع إلــــى الــمــســتــقــبــل بـــتـــفـــاؤل، اســتــشــرافــاً آلفــاقــه، 

وتـــخـــطـــيـــطـــاً مـــســـبـــقـــاً لـــمـــســـاراتـــه هــــو نـــهـــج إمــــــاراتــــــي أصــــيــــل، أرســـــــى مـــمـــارســـاتـــه 

الــمــغــفــور لــه بــــإذن الــلــه الــشــيــخ زايــــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان، وإخـــوانـــه اآلبـــاء 

البناة، الذين بقوة اإلرادة صنعوا تجربة وحدوية فريدة، ووضعوا اللبنات 

الـــ 49 لتأسيسها، ونفاخر  األســاس لدولة اتحادية نحتفل اليوم بالذكرى 

بما قدمته للعالم مــن نــمــوذج يحتذى فــي النهضة والتنمية المستدامة، 

ومــــــــا رفـــــــــدت بــــــه الــــبــــشــــريــــة مــــــن مـــــثـــــال يــــقــــتــــدى بــــــه فــــــي الــــتــــســــامــــح والــــتــــعــــايــــش 

واالنــفــتــاح ونــبــذ الــكــراهــيــة، ومــا وفــرتــه ألبنائها مــن رفاهية وعـــدل ومــســاواة 

وأمن ورخاء«.

وتــــابــــع ســــمــــوه: »إن االحـــتـــفـــاء بـــالـــتـــاريـــخ، عــنــصــر هـــــام فــــي إدارة الــحــاضــر 

والبناء للمستقبل، فالدول الناجحة هي تلك التي تعتز بهويتها، وتزهو 

تــأتــي احتفاالتنا  عــلــى هـــذا،  بثقافتها، وتــفــاخــر بعظماء رجــالــهــا، وتــأســيــســاً 

الــــســــنــــويــــة بـــــذكـــــرى تــــأســــيــــس دولـــــتـــــنـــــا، فــــالــــثــــانــــي مـــــن ديـــســـمـــبـــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا، 

ــــيـــــادة، هــــو يـــــوم لــتــعــمــيــق حــــب الــــوطــــن، وتـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل الــقــائــم  شـــعـــبـــاً وقـ

بــــيــــن الــــشــــعــــب وقــــــيــــــادتــــــه، يــــــــوم نـــســـتـــحـــضـــر فــــيــــه بـــــالـــــعـــــرفـــــان ســـــيـــــرة مـــؤســـســـي 

الـــدولـــة الـــكـــرام، الـــذيـــن أرســـــوا دعـــائـــم دولــــة نــفــتــخــر بــاالنــتــمــاء لــهــا، والـــدفـــاع 

عــن وجـــودهـــا، وســيــظــل االتـــحـــاد، هــو روح دولــتــنــا، ومــصــدر إلــهــامــنــا، ورمــز 

تاحمنا«.

صناعة المستقبل
ــــنـــــاء الــــوطــــن األوفــــــيــــــاء.. إن صـــنـــاعـــة الــمــســتــقــبــل تــتــطــلــب  وأضـــــــاف ســــمــــوه: »أبـ

رؤية واضحة، واستشرافاً مبكراً للفرص والتحديات، وشجاعة في اتخاذ 

القرارات المعززة لجاهزية الدولة، وضمن مشروعنا لتصميم الـ 50 سنة 

المقبلة، كانت القرارات التي اتخذناها بتغيير مسمى وزارات واستحداث 

إلـــــى جـــانـــب تــخــصــيــص وزراء دولــــة  بــعــضــهــا،  أخـــــريـــــات، ودمــــــج وزارات فــــي 

مــعــنــيــيــن بــمــلــفــات ذات أهـــمـــيـــة مــســتــقــبــلــيــة قــــصــــوى، وعـــلـــى رأســــهــــا الــتــطــويــر 

الحكومي والبحث العلمي، التكنولوجيا المتقدمة والذكاء االصطناعي، 

األنــظــمــة الــذكــيــة واالقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، تــطــبــيــقــات الــعــمــل عـــن بــعــد، الــطــاقــة 

الــمــتــجــددة، األمــــن الــغــذائــي، رعــايــة الــشــبــاب، تمكين الـــمـــرأة، إعــــداد جيل 

جــديــد مــن الـــكـــوادر الــوطــنــيــة الــمــؤهــلــة، وجـــذب أفــضــل الــكــفــاءات والــعــقــول 

إلـــــى الـــــدولـــــة، كـــمـــا أنـــشـــأنـــا مــجــلــســاً لــعــلــمــاء اإلمــــــــــارات، ومـــجـــلـــســـاً لــشــبــابــهــا، 

ومــجــلــســاً أعــلــى للتعليم والـــمـــوارد الــبــشــريــة، وتــقــدمــنــا بــخــطــوات متسارعة 

نــحــو عــصــر الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة والـــمـــتـــجـــددة بــتــشــغــيــل مــحــطــة »بــــراكــــة« إلنــتــاج 

ه  اق ًا آلف راف ش ت اؤل اس ف ت ل ب ب ق ت س م ى ال ع إل ل ط ت ‹   ال
ل ي ي أص ارات ج إم ه ه ن ارات س م ًا ل ق ب س ًا م ط ي ط خ وت

ة  رب ج وة اإلرادة ت ق وا ب ع ن اة ص ن ب اء ال ه اآلب وان د وإخ زاي  ›
دة ري ة ف دوي وح

ا  ه ت اف ق ث و ب زه ا وت ه ت وي ه ز ب ت ع ة ت ح اج ن دول ال ال  ›
ا ه ال اء رج م ظ ع ر ب اخ ف وت

ز  ا ورم ن ام ه در إل ص ا وم ن ت اد روح دول ح ل االت ظ ي س  ›
ا ن م الح ت

ة  ح ة واض ب رؤي ل ط ت ل ت ب ق ت س م ة ال اع ن ص  ›
ات دي ح ت رص وال ف ل رًا ل ك ب ًا م راف ش ت واس

ة  زي اه ي وج ح ص ا ال ن ام ظ اءة ن ف ت ك ف ش ة ك ح ائ ج ال  ›
ات وارئ واألزم ط ة ال ه واج ي م ا ف ن ت دول

ة  م ري ك اة ال ي ح ر ال ي وف ون وت ان ق ادة ال ي دل وس ع ال  ›
ا وروح  الدن ي ب م ف ك ح ر ال وه م ج ي ق م ن وال واط م ل ل

ا ادن ح ات

تــلــقــى صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، رئــيــس 

الــدولــة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـــ49 

لـــلـــدولـــة، مـــن مــلــوك ورؤســــــاء وأمــــــراء الـــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة. 

كـــمـــا تــلــقــى صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

وصـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن زايـــــــــد آل نــــهــــيــــان، ولـــــــي عــهــد 

أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد األعـــلـــى لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة، بـــرقـــيـــات تهنئة 

مماثلة بمناسبة اليوم الوطني الـ49.  )أبوظبي - وام( 

خليفة ومحمد بن راشد 
ومحمد بن زايد يتلقون 

برقيات تهنئة باليوم الوطني
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أبوظبي- وام

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، أن يوم الثاني من ديسمبر سيظل أعز أيامنا وأغالها.. وقال 

إنه اليوم الذي انتصرت فيه الحكمة والمبادئ والغايات الشريفة.. واليوم الذي جسد فيه 

آباؤنا المؤسسون قوة وكرامة وفضائل وخصال أبناء اإلمارات.. وهو اليوم الذي توج كفاح 

أسالفنا وصمودهم ونجاحهم في الحفاظ على أرضنا.

 وأضـــــــاف ســـمـــوه - فــــي كــلــمــة وجـــهـــهـــا عـــبـــر مــجــلــة »درع الــــوطــــن« بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الــوطــنــي 

الـــــــ49 -: »غــــــداً يـــدخـــل اتـــحـــادنـــا الـــعـــام الــخــمــســيــن مـــن عـــمـــره الـــمـــديـــد.. نــتــطــلــع إلــــى الــمــســتــقــبــل 

بثقة وأمــل، مسلحين برؤيتنا وخبراتنا وإنجازاتنا في بناء اإلنــســان والعمران، مدركين أن 

نجاحاتنا فــي العقود الماضية تحققت بالجهد والــعــرق والــعــزيــمــة.. وسنحتاج فــي العقود 

الخمسة المقبلة إلى مضاعفة هذا الجهد وزيادة اإلنتاج وتعزيز القدرات، فالطموح أكبر، 

والتحدي أصعب، والمنافسة أشد، والتحوالت حولنا أسرع وأعمق«.

 وقـــال ســمــوه: »إن التقدم الـــذي أحــرزتــه دولتنا يسعدنا ويملؤنا بمشاعر الفخر والــرضــا 

لكنه ال يكفينا.. نريد تقدماً مماثالً ألشقائنا العرب.. فكل نجاح يتحقق في بلد عربي يمثل 

قوة مضافة لصالح العالم العربي بأسره«.

 وأضاف سموه: »اليوم وروح االتحاد تسري في أرجاء وطننا ونفوس مواطنينا نستذكر 

بــفــخــر واعــــتــــزاز والـــدنـــا ورمـــزنـــا الــشــيــخ زايــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان، ورفـــيـــق دربــــه الــشــيــخ راشـــد 

بــن ســعــيــد آل مــكــتــوم وإخــوانــهــمــا حــكــام اإلمــــــارات، طــيــب الــلــه ثـــراهـــم، جــمــيــعــاً وأثــابــهــم على 

مــا قــدمــوا لــوطــنــنــا وشــعــبــنــا وأمــتــنــا.. إن تــــراث آبــائــنــا خــالــد وحـــي مــا دامــــت عــلــى األرض حــيــاة.. 

يعيش فينا زارعاً روح الطموح والتفاؤل، ومحفزاً على اإلنجاز، ومقوياً عزيمتنا في مواجهة 

التحديات، ودافعاً مسيرة وطننا إلى األمام والمجد والعال«.

 وذكـــر ســمــوه أنـــه مــنــذ تــأســيــس دولــتــنــا ونــحــن نسعى فــي دروب الــخــيــر ألمــتــنــا.. كــنــا دائــمــاً 

جزءاً من اإلجماع العربي، وسعينا دائماً لوحدة الصف، وبادرنا لمساعدة كل من قصرت 

إمــكــانــيــاتــه عـــن تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــتــنــمــيــة فـــي بـــلـــده.. وأطــلــقــنــا مـــبـــادرات تــلــو مـــبـــادرات لتمكين 

الشباب العربي معرفياً وعلمياً وإدارياً وثقافياً.. ووضعنا خبراتنا المكتسبة بتصرف أشقائنا 

وسنظل نسعى لرفعة نهوض عالمنا العربي، فنحن منه وهو منا وإذا لم تكن المشتركات 

الـــعـــديـــدة بــيــن دولـــنـــا الــعــربــيــة كــافــيــة لــتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون بــيــن الـــــدول الــعــربــيــة، فــــإن الــجــغــرافــيــا 

وحـــدهـــا تــدعــو إلـــى أعــلــى درجـــــات الــتــكــامــل والــتــنــســيــق، وتـــؤكـــد وحــــدة الــمــصــيــر ووحـــــدة األمـــن 

واالستقرار.

وفيما يلي نص كلمة سموه..

»بسم الله الرحمن الرحيم..

أيها المواطنون والمواطنات الكرام..

السالم عليكم ورحمة الله بركاته..

أهنئكم بحلول الذكرى التاسعة واألربعين لتأسيس اتحادنا وقيام دولتنا.. وأتوجه معكم 

بالتهنئة ألخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد األعلى 

للقوات المسلحة، وولي عهده نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، أخي صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 

حكام اإلمارات، حفظهم الله جميعاً.

 الــيــوم وروح االتــحــاد تــســري فــي أرجـــاء وطننا ونــفــوس مواطنينا، نستذكر بفخر واعــتــزاز 

والـــدنـــا ورمـــزنـــا الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان، ورفـــيـــق دربـــــه الــشــيــخ راشـــــد بـــن ســعــيــد آل 

مكتوم وإخــوانــهــمــا حــكــام اإلمــــارات طيب الــلــه ثــراهــم جميعاً وأثــابــهــم على مــا قــدمــوا لوطننا 

وشعبنا وأمتنا.

إن تــــراث آبــائــنــا خــالــد وحــــي مـــا دامــــت عــلــى األرض حـــيـــاة. يــعــيــش فــيــنــا زارعــــــاً روح الــطــمــوح 

والــتــفــاؤل، ومــحــفــزاً على اإلنــجــاز، ومــقــويــاً عزيمتنا فــي مواجهة التحديات، ودافــعــاً مسيرة 

وطننا إلى األمام والمجد والعال.

أيها المواطنون والمواطنات..

لقد كان هذا العام 2020 استثنائياً بما حفل به من مفاجآت وغموض وتحديات.. كان 

الــعــام الـــذي وحــد فيه القلق والــتــحــســب، وأحــيــانــاً الــذهــول والــخــوف 7,7 مــلــيــارات نسمة هم 

سكان المعمورة، فتأكدت وحدة مصير البشر كما لم تتأكد من قبل.

 فــــيــــروس مـــجـــهـــول مـــتـــنـــاهـــي الـــصـــغـــر أودى حـــتـــى اآلن بـــحـــيـــاة حــــوالــــي 1,4 مـــلـــيـــون إنـــســـان، 

وأصـــاب نحو 60 مليوناً، واألرقــــام فــي تــصــاعــد، وقــلــب االقــتــصــاد العالمي رأســـاً على عقب، 

وعــــرقــــل الـــســـفـــر وحــــركــــة الــــطــــيــــران وســــالســــل إمــــــــداد الـــــغـــــذاء والــــــــــدواء والــــســــلــــع، وأربــــــــك عــمــل 

الحكومات واألسواق والشركات، وفرض إجراءات الحظر واإلغالق في كل مكان.

 كــــان عــــام االخـــتـــبـــار الــصــعــب لــــلــــدول، واالمـــتـــحـــان الـــكـــاشـــف لــــجــــدارة حــكــومــاتــهــا، وفــاعــلــيــة 

مؤسساتها، ونجاعة إجراءاتها، وكفاءة استعدادها لمواجهة األوبئة والكوارث وما يترتب 

عليها.

 أحمد الله سبحانه وتعالى على نجاح دولتنا في هذا االختبار بامتياز، وتفوق حكومتنا 

ومؤسساتنا واستعداداتنا لمكافحة األوبئة والكوارث.. وهو تفوق شهد له العالم ومنظماته 

المتخصصة.

 ولم يأت هذا النجاح صدفة أو بضربة حظ، فهو االبن الشرعي لنموذجنا اإلماراتي الذي 

يحسن استشراف المستقبل ويضعه في قلب استراتيجياته وخططه، ويعد لكل أمر عدته، 

ويــتــحــســب لـــلـــطـــوارئ وكــــل االحـــتـــمـــاالت وأســــوأهــــا ويـــحـــرص عــلــى تــمــتــع حــكــومــاتــه ومــؤســســاتــه 

بالفاعلية والمرونة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

ــــا حــكــومــة وشـــعـــبـــاً إلــــى مــســتــوى خـــطـــورة الـــجـــائـــحـــة.. اســـتـــجـــاب مجتمعنا  ــ  لــقــد ارتـــقـــى أداؤنـ

إلجـــــــراءات الـــوقـــايـــة كــمــا يـــجـــب، وخـــاضـــت مــؤســســاتــنــا الــمــعــنــيــة حـــربـــاً عــلــى الــجــائــحــة ومــكــنــتــنــا 

بنيتنا الصحية المتطورة بمنشآتها وتجهيزاتها وكوادرها من احتواء الجائحة وكبح انتشارها 

والــحــد مــن إصــابــاتــهــا، فــتــبــوأت بــالدنــا الــمــركــز األول عــالــمــيــاً فــي عـــدد الــفــحــوص قــيــاســاً لعدد 

السكان، ونجحت في تحقيق مستهدفات رصد اإلصابات ومتابعتها ونسبة التعافي.

 وإذ فرضت الجائحة على كثير من دول العالم إعــادة النظر في نظمها الصحية، فإننا 

في اإلمارات اتخذنا المبادرات الضرورية لدعم قطاعنا الصحي الذي نثق بكفاءته ونجاعته، 

ونعتز بتبوئه المرتبة األولى عالمياً في سبعة مؤشرات صحية من بينها مدى تغطية الرعاية 

الصحية، وقلة المشاكل الصحية، ومدى وجود برامج وطنية للكشف المبكر.

 وعلى صعيد آخــر، نجحنا في تأمين احتياجات مجتمعنا من الــغــذاء والـــدواء، وعززنا 

مخزونهما االستراتيجي، وكنا أعددنا في وقت مبكر منظومة غذاء مستدامة، واستحدثنا 

قبل ثالث سنوات وزارة األمن الغذائي وأنشأنا »مجلس اإلمارات لألمن الغذائي«.

 ويظل هدفنا تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء، ونتطلع إلى مضاعفة إنتاجنا الزراعي، 

وقــــد أنــشــأنــا »الــمــنــصــة الــوطــنــيــة لــالســتــدامــة الـــزراعـــيـــة« لــخــدمــة هــــذا الــقــطــاع الــحــيــوي وتــوفــيــر 

حـــلـــول تــقــنــيــة الحـــتـــيـــاجـــاتـــه.. كــمــا نــتــطــلــع إلــــى تــعــزيــز صــنــاعــاتــنــا الـــغـــذائـــيـــة الـــمـــتـــطـــورة الـــتـــي تــزيــد 

استثماراتها على 62 مليار درهم لتستمر في النمو والتوسع.

أيها المواطنون والمواطنات..

 لقد غيرت الجائحة أنماط حياة البشر وطرق عملهم.. واستطعنا التكيف بسرعة ويسر 

مع األنماط الجديدة.. أرست الحكومة نظام العمل عن بعد ومارسته بنجاح.. وامتد النجاح 

إلى مؤسسات التعليم وشركات القطاع الخاص.

 والــفــضــل فــي ذلــك يــعــود لثالثة أمـــور أولــهــا فاعلية الحكومة ومــرونــتــهــا وكــفــاءة كــوادرهــا 

وقــدرتــهــم عــلــى اتـــخـــاذ الـــقـــرار بــســرعــة وحـــســـم، وثــانــيــهــا تــحــولــنــا الــمــبــكــر مــنــذ عــقــديــن لحكومة 

إلـــكـــتـــرونـــيـــة، ثـــم تــطــويــرهــا إلــــى حــكــومــة ذكــــيــــة.. وثــالــثــهــا امــتــالكــنــا بــنــيــة تــحــتــيــة رقــمــيــة مــتــطــورة 

تضاهي أفضل الموجود في العالم.

 وهـــكـــذا تــواصــلــت أعــمــالــنــا بــوتــائــرهــا الــمــعــتــادة، وأحـــيـــانـــاً بــوتــائــر أســـــرع، ومــضــيــنــا قـــدمـــاً في 

تنفيذ برامج عام االستعداد للخمسين، وأعدنا هيكلة الحكومة باتجاه يحقق السرعة في 

الــقــدرة على مواكبة المتغيرات واغتنام الفرص المصاحبة لها، بما  الــقــرار، ويعظم  اتخاذ 

يعزز منجزات وطننا ومكتسباته.

الــبــرامــج الزمنية الموضوعة،  فــي تنفيذ مشاريعنا االستراتيجية وفــق   كما مضينا قــدمــاً 

فــتــم تــشــغــيــل مــحــطــة بـــراكـــة الـــنـــوويـــة، وإطــــــالق مــســبــار األمـــــل والـــقـــمـــر الــصــنــاعــي مــــزن ســـات، 

ودشــنــا مركز األبــحــاث الطبية لتأهيل جيل جديد مــن الباحثين فــي المجال الطبي، وإنتاج 

لقاحات فعالة ضد األوبئة، وإجراء بحوث تعنى باألمراض المنتشرة في بلدنا.

 ولم تغير الجائحة وال الجمود االقتصادي العالمي من نهجنا في مساعدة الدول األقل 

حــظــاً ودعــــم جــهــودهــا فــي مــواجــهــة الــجــائــحــة، وقـــد قــدمــت دولــتــنــا مــســاعــدات طــبــيــة وإغــاثــيــة 

ــــــة، وأكــــدنــــا خـــــالل مــشــاركــتــنــا فــــي قـــمـــة مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن الــــتــــزام دولــــة  ألكـــثـــر مــــن مـــائـــة دولـ

اإلمــــــارات الــكــامــل بــمــســانــدة كـــل جــهــد هــدفــه تــحــقــيــق مــصــلــحــة اإلنـــســـان أيــنــمــا كــــان، ومــعــاونــة 

البشرية على العبور إلى مرحلة جديدة عامرة باألمل بعد التغلب على جائحة تسببت في 

عرقلة جهود التنمية العالمية.

 كــمــا أكـــدنـــا أن الــعــمــل الــمــشــتــرك هـــو الــســبــيــل األمـــثـــل لــتــخــطــي الــتــحــديــات الــراهــنــة وتــجــاوز 

تــداعــيــاتــهــا الــســلــبــيــة، ودعـــونـــا إلـــى تــوحــيــد الــعــزائــم واإلرادات لتمكين الــمــجــتــمــعــات، ال سيما 

األقل حظاً، من تجاوز هذه التحديات وتخطيها لتستطيع مواصلة التنمية وتلبية الحاجات 

األســاســيــة الــتــي تــضــمــن أبــســط أشـــكـــال الــحــيــاة لــإنــســان. فــقــضــايــانــا الــعــالــمــيــة الــمــشــتــركــة مثل 

تمكين الـــمـــرأة وتــوفــيــر الــرعــايــة الــصــحــيــة، وتــغــيــر الــمــنــاخ، وتــوفــيــر تعليم منخفض التكلفة، 

ومواجهة قضايا األمن الغذائي والمائي ال يمكن عالجها من دون أن تعمل دول المجموعة 

كيد واحدة وبعزيمة واحدة، وإرادة دولية موحدة.

أيها المواطنون والمواطنات..

 تعلمنا من آبائنا ومن خبراتنا أن تبني األفكار وطرق العمل الجديدة، ليس أمراً صعباً، 

إنما الصعوبة تكمن دائماً في الخروج من األفكار القديمة وطرق العمل المعتادة.

 فالناس عادة يطمئنون لما عرفوا وخبروا، ويتحسبون للجديد وربما يخافونه.. وكانت 

ثقتنا بشعبنا وثقة شعبنا بقيادته العامل األهم في تجاوز هذه الصعوبة، وقد نجحنا بنهج 

التدرج في التوفيق بين تقاليدنا ومقتضيات التطوير والتحديث.

محمد بن راشد: 
نتطلع إلى المستقبل بثقة وأمل

نستذكر بفخر واعتزاز والدنا ورمزنا    ›
الشيخ زايد ورفيق دربه الشيخ راشد 

وإخوانهما حكام اإلمارات

نجاحاتنا في العقود الماضية تحققت   ›
بالجهد والعزيمة ونحتاج في العقود 

الـ5 المقبلة إلى مضاعفة الجهد 

تقدم دولتنا يسعدنا ويملؤنا بمشاعر   ›  
الفخر لكنه ال يكفينا.. نريد تقدمًا 

مماثاًل ألشقائنا العرب 

ارتقى أداؤنا حكومة وشعبًا إلى   ›
مستوى خطورة الجائحة فتبوأت 

بالدنا المركز األول عالميًا في 
الفحوص 

‹  نجحنا في تأمين احتياجات مجتمعنا 
من الغذاء والدواء وعززنا مخزونهما 

االستراتيجي 

»االتفاق اإلبراهيمي« قدم إلقليمنا   ›  
فرصة ثمينة لشق طرق تفضي إلى 
السالم واألمن والتعايش والتفرغ 

للتنمية 

أوقف االتفاق قضم أراضي أشقائنا   › 
الفلسطينيين وذكر العالم بقضيتهم 

العادلة بعد أن غيبتهما األحداث 
والمستجدات 

أحيي معكم ضباط وجنود   ›
قواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية 

وأجهزة الحماية المدنية وأجدد 
اعتزازي بدورهم الحيوي 

قدم جيشنا األبيض أبطااًل جددًا   › 
لوطننا نموذجهم الممرضة أسماء 

الشحي التي قطعت إجازتها وفارقت 
رضيعها وعملت 12 ساعة في اليوم 

دبي - البيان 

أكـــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ أحـــمـــد بــــن مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، رئــيــس 

الـــلـــجـــنـــة األولــــمــــبــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة أن تـــأســـيـــس دولــــــــة اإلمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

المتحدة جاء بفضل إرادات توحدت برؤية قائد آمن أن المستقبل 

باً إال لكل من يملك مقومات التميز  ال يمكن أن يفتح ذراعيه ُمرحِّ

والتفوق والــريــادة، إذ سعى المغفور لــه بــإذن الله تعالى الشيخ 

ــــراه، يـــــداً بــيــد مـــع إخـــوانـــه  زايـــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان، طـــّيـــب الـــلـــه ثــ

الــصــفــوف ليضمنوا لشعبهم مكاناً  تــوحــيــد  إلـــى  اآلبــــاء المؤسسين 

مرموقاً بين األمم صانعة التاريخ وصاحبة اإلنجازات التي تجعلها 

جديرة باحترام العالم وتقديره. 

وقال سموه: »ارتفعت راية اإلمارات للمرة األولى في مثل هذا 

اليوم من العام 1971 ُمعلنًة ميالد دولة فتية اتخذت من عزيمة 

أبنائها وإرادتهم التي ال تلين جسراً للعبور للمستقبل الذي أرادته 

ــــيـــــوم، تـــواصـــل  قـــيـــادتـــهـــا الــحــكــيــمــة ألبـــنـــائـــهـــا وألجـــيـــالـــهـــا الــــقــــادمــــة، والـ

ــــائـــــم اتــــحــــادهــــا وركـــــائـــــز نــهــضــتــهــا بـــقـــيـــادة  دولــــــــة اإلمــــــــــــارات تـــرســـيـــخ دعـ

صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل نــهــيــان، رئـــيـــس الـــدولـــة 

،حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

ــــــد آل  ــــاه الــــلــــه، ومـــتـــابـــعـــة صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايـ ــ رعـ

نهيان، ولــي عهد أبوظبي نائب القائد األعــلــى للقوات المسلحة، 

لـــتـــحـــقـــيـــق مـــــا راود اآلبـــــــــاء الـــمـــؤســـســـيـــن مــن 

طــمــوحــات وأحـــــالم لــمــســتــقــبــل هــــذا الــوطــن 

وأبنائه.

وأضــــــــــــاف ســــــمــــــوه: »تــــمــــكــــنــــت دولـــــتـــــنـــــا خــــالل 

فــتــرة زمــنــيــة وجـــيـــزة، بــقــيــاس أعــمــار الـــدول 

والشعوب، من دخول مضمار المنافسة 

ــــفـــــضـــــاء  فــــــــي مــــــــجــــــــاالت عـــــــلـــــــوم واكـــــــتـــــــشـــــــاف الـ

وإنـــتـــاج الــطــاقــة الــنــوويــة الــســلــمــيــة والــطــاقــة 

الــنــظــيــفــة الـــمـــتـــجـــددة وغـــيـــرهـــا مـــن مــشــاريــع 

ضخمة أفــــردت لنفسها بــهــا مــكــانــة طافت 

صـــورتـــهـــا بــمــخــيــلــة اآلبــــــاء الــمــؤســســيــن وهــم 

يرفعون بأيديهم علم دولة االتحاد للمرة 

األولى«. 

وأكـــــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ أحــــمــــد بــــن مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم أن 

مــا بلغه اإلمــاراتــيــون الــيــوم مــن انــجــاز فــي وضـــع اســـم اإلمـــــارات في 

صــــدارة تــقــاريــر التنافسية العالمية ضــمــن الــعــديــد مــن الــمــجــاالت، 

مــتــقــدمــة عــلــى دول كــثــيــرة لــهــا تــاريــخــهــا الــطــويــل فــي مــجــال العمل 

الـــــتـــــنـــــمـــــوي، هـــــــو نــــــجــــــاح لـــــــم يـــــكـــــن لــــيــــتــــحــــقــــق لـــــــــوال هـــــــــذا الــــــــقــــــــرار الـــــــذي 

كــــــــان ســــبــــبــــاً فــــــي تــــوحــــيــــد الـــــطـــــاقـــــات وحـــشـــد 

الــــــــمــــــــوارد واكـــــتـــــشـــــاف الــــــكــــــفــــــاءات، لــتــنــطــلــق 

ر  بذلك الجهود بكل حماسة وانتماء تعمِّ

وتبني وتزرع وتشّيد صروحاً تنموية ظلت 

مــحــالً إلعـــجـــاب الــعــالــم وتـــقـــديـــره، مــقــدمــًة 

القدوة لما يمكن تحقيقه من نجاح إذا ما 

صدقت اإلرادة وتوّحدت العزائم.

وقـــــــال ســــمــــوه: »بـــحـــكـــمـــة فـــطـــريـــة نــابــعــة 

مـــــن قـــلـــب الـــــصـــــحـــــراء، أدرك الـــمـــغـــفـــور لــه 

بــــإذن الــلــه تــعــالــى الــشــيــخ زايــــد بـــن سلطان 

فـــــرص  ثــــــــــــــراه، أن  الــــــلــــــه  طــــــّيــــــب  نــــــهــــــيــــــان،  آل 

الــبــقــاء والــتــقــدم ألهـــل هـــذه األرض الطيبة 

ــــيـــــد الــــــصــــــفــــــوف، ومـــــضـــــاعـــــفـــــة الــــجــــهــــود  ــــلـــــى تـــــوحـ مـــــرهـــــونـــــة بــــــالــــــقــــــدرة عـ

والــعــمــل على قلب رجــل واحـــد بــرؤيــة تستشرف مــا هــو مــرجــو من 

رفـــعـــة لـــهـــذا الـــوطـــن وتـــقـــدم ورخــــــاء ألبـــنـــائـــه، فـــكـــان الــــقــــرار الــشــجــاع 

الذي سانده فيه أخوه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد 

ام اإلمــارات  بن سعيد آل مكتوم، طّيب الله ثــراه، وإخوانهما حكَّ

آنـــــــذاك، عــلــيــهــم رحـــمـــة الـــلـــه، بـــإقـــامـــة دولـــــة عــمــلــوا عــلــى تــوفــيــر كل 

المقومات الالزمة لتمكينها من االنطالق بمنتهى القوة في مسيرة 

تنموية شهد لها العالم بأنها نتاج إحــدى تجارب الــوحــدة النادرة 

التي تمكنت من اإلبحار بنجاح وسط جملة من التحديات وصوالً 

إلى بر النجاح والتميز«. 

شموخ 
وأكــــــد ســـمـــو رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة األولـــمـــبـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة أن دولــــــة اإلمــــــــارات 

ــّيـــــة شـــامـــخـــة بـــجـــهـــود شـــعـــب ُمـــِحـــب  ــ ســـتـــبـــقـــى عـــلـــى الــــــــــدوام عـــــزيـــــزة أبـ

لــــلــــدولــــة الــــتــــي أراد لــهــا  بــــالــــرقــــم واحــــــــد  تــــرضــــى إال  وعـــــطـــــاء قـــــيـــــادة ال 

مؤسسوها أن تكون رمزاً للنماء والرخاء وسبباً في إفشاء السالم 

وإعـــالء مــبــادئ التسامح والتفاهم والــوئــام، وأن تكون إسهاماتها 

دائــمــاً باعثًة للطمأنينة فــي الــنــفــوس، ووازعــــاً للثقة فــي أن القادم 

أفضل، بدعم شباب ُمشّبع بحب الوطن واالنتماء لترابه والوالء 

لــقــيــادتــه الـــتـــي لـــم تـــدخـــر جـــهـــداً فـــي إمــــــداده بــكــل مــعــطــيــات الــنــجــاح 

والتفوق على الدوام.

أحمد بن محمد: وطننا شامخ بقيادة ال ترضى إال بالرقم واحد
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 وتعزز هذا النجاح بإنجازاتنا المشهودة والملموسة في كل مجاالت حياتنا، فباتت 

مــواكــبــة الــجــديــد وتــســخــيــره لــخــدمــه التنمية والــتــقــدم جــــزءاً أصــيــالً فــي عملنا وتفكيرنا، 

ومــكــونــاً ثــابــتــاً فــي ثــقــافــة مجتمعنا، وهـــذا مــن أســــرار تــعــاظــم قــوتــنــا الــذاتــيــة، وتــمــيــزنــا في 

األداء الحكومي، وتقدمنا في تنويع االقتصاد، وتطوير الخدمات، وتجويد التعليم، 

وتحقيق التوازن بين الجنسين.

 هذه الثقة المتبادلة بين شعبنا وقيادته، ورسوخ ثقافة التغيير والتطوير ومواكبة 

الجديد في مجتمعنا، ستفتح لوطننا أبواب األعوام الخمسين المقبلة على اتساعها، 

وستمكن شبابنا وشــابــاتــنــا وأجــيــالــنــا الــصــاعــدة مــن تحقيق رؤيــتــنــا لمئوية اإلمـــــارات، بأن 

تكون دولتنا في الصفوف األولى بين دول العالم األكثر تقدماً وازدهاراً.

 وبـــعـــد أقــــل مـــن شــهــر يــحــل الـــعـــام 2021، ونــقــتــرب أكـــثـــر مـــن عــيــدنــا الــوطــنــي 

الخمسين.. نريد أن يشهد العام 2021 االنطالقة الكبرى لألعوام الخمسين 

المقبلة.. نريد أن تكون دولتنا األكثر تميزاً واألفضل في نوعية الحياة.. 

وسنواصل تهيئة كل القطاعات لمرحلة ما بعد النفط، ببناء اقتصاد 

مــعــرفــي حــقــيــقــي أســـاســـه االبـــتـــكـــار واإلبــــــــداع والـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

الـــحـــديـــثـــة واالســـتـــثـــمـــار فــــي الـــعـــقـــول والــــكــــفــــاءات الـــنـــوعـــيـــة، وتــعــزيــز 

مـــنـــظـــومـــة الـــقـــيـــم الــــحــــضــــاريــــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــتـــســـامـــح واالنــــفــــتــــاح 

والتعايش وقبول اآلخر، والحفاظ على تراثنا الوطني وعاداتنا 

وتــقــالــيــدنــا األصــيــلــة، والــتــنــافــس عــالــمــيــاً عــلــى الـــريـــادة، وتشييد 

القواعد القوية الستدامة التنمية لألجيال القادمة.

ــــتـــــعـــــداد  ــــا لـــــالسـ ــــيـ ــــلـ ــــنـــــة الـــــعـ ــــلـــــجـ  وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق تـــــتـــــابـــــع الـ

لــلــخــمــســيــن وفـــــــرق الـــعـــمـــل الــمــتــخــصــصــة الـــعـــمـــل عـــلـــى مــــدار 

الــــســــاعــــة وقـــــــد انـــــضـــــم إلــــيــــهــــم الـــمـــجـــتـــمـــع والـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 

وكــل مــن لديه فكرة للمشاركة فــي تصميم المستقبل، 

وذلــــك تـــأكـــيـــداً لــنــهــج الــمــشــاركــة الـــراســـخ فـــي دولــتــنــا منذ 

تأسيسها.

 وقـــد أنــجــز هـــذا الــجــهــد الــوطــنــي الــمــبــارك مــرئــيــات 

ــــا الــــــحــــــيــــــويــــــة، وأســــــــهــــــــم فــــــــي تــــطــــويــــر  ــــنـ ــــتـ ــــة قـــــطـــــاعـ ــــافــ ــــكــ لــ

التشريعات ذات الصلة، بما في ذلــك تشريعات 

تدعم التنمية وتعزز محركاتها، وتقوي االقتصاد 

وتـــفـــتـــح األبــــــــــواب لـــقـــطـــاعـــات اقــــتــــصــــاديــــة جــــديــــدة، 

وتــطــور بيئة األعـــمـــال وتــحــفــز االســتــثــمــار المباشر 

ــــقـــــول الـــمـــتـــمـــيـــزة  وتــــشــــجــــع االبـــــتـــــكـــــار وتــــــجــــــذب الـــــعـ

فـــي الـــمـــجـــاالت الــحــيــويــة الــمــرتــكــزة عــلــى الــعــلــوم 

المتقدمة والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

أيها المواطنون والمواطنات..

 إن التقدم الذي أحرزته دولتنا يسعدنا 

ــــفـــــخـــــر والــــــــرضــــــــى لـــكـــنـــه  ــــا بــــمــــشــــاعــــر الـ ــــمــــــألنــ ويــ

ال يــكــفــيــنــا.. نـــريـــد تـــقـــدمـــاً مـــمـــاثـــالً ألشــقــائــنــا 

العرب.. فكل نجاح يتحقق في بلد عربي 

يمثل قوة مضافة لصالح العالم العربي 

بأسره.

 ومــــــنــــــذ تـــــأســـــيـــــس دولــــــتــــــنــــــا ونــــــحــــــن نــــســــعــــى فــــــــي دروب 

الـــخـــيـــر ألمـــتـــنـــا.. كـــنـــا دائــــمــــاً جـــــــزءاً مــــن اإلجــــمــــاع الـــعـــربـــي، 

وســعــيــنــا دائـــمـــاً لـــوحـــدة الـــصـــف، وبــــادرنــــا لــمــســاعــدة كل 

مــن قصرت إمكانياته عــن تلبية احتياجات التنمية في 

بـــلـــده.. وأطــلــقــنــا مـــبـــادرات تــلــو مـــبـــادرات لتمكين الــشــبــاب 

العربي معرفياً وعلمياً وإداريــاً وثقافياً.. ووضعنا خبراتنا 

الـــمـــكـــتـــســـبـــة بــــتــــصــــرف أشـــــقـــــائـــــنـــــا، وســــنــــظــــل نــــســــعــــى لـــرفـــعـــة 

نـــهـــوض عــالــمــنــا الـــعـــربـــي، فــنــحــن مــنــه وهــــو مـــنـــا، وإذا لم 

تـــكـــن الـــمـــشـــتـــركـــات الــــعــــديــــدة بـــيـــن دولــــنــــا الـــعـــربـــيـــة كــافــيــة 

لتعميق الــتــعــاون بــيــن الـــــدول الــعــربــيــة، فـــإن الــجــغــرافــيــا 

وحــــدهــــا تــــدعــــو إلـــــى أعــــلــــى درجــــــــات الـــتـــكـــامـــل والــتــنــســيــق، 

وتؤكد وحدة المصير ووحدة األمن واالستقرار.

 وعــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مـــــمـــــا يــــــزخــــــر بــــــــه الــــــعــــــالــــــم الــــــعــــــربــــــي مـــن 

ـــــورت إلــــيــــه األوضـــــــــــاع فــي  مـــشـــاكـــل وتـــــحـــــديـــــات، ومــــــا تــــــدهـ

الــــدول الــعــربــيــة فـــإن فـــرص الــنــهــوض واإلصــــالح متاحة 

ولـــعـــل دائــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــاً لــــــــمــــــــن  واإلرادة،  الــــــوعــــــي  يـــمـــتـــلـــك 

االضـــــطـــــراب الـــضـــخـــم والـــبـــاهـــظ 

الـــتـــكـــالـــيـــف الــــــــذي عـــاشـــتـــه دول 

ــــــد وصـــــــــل إلـــــــــى مـــــشـــــارف  بـــــذاتـــــهـــــا قـ

نهاياته، وكما خلف خسائر فادحة 

وجــــــروحــــــاً  والــــمــــمــــتــــلــــكــــات،  األرواح  فــــــي 

عميقة فــي الــنــفــوس، خلف أيــضــاً دروســاً 

ثـــمـــيـــنـــة مـــــن شــــــأن اســـتـــيـــعـــابـــهـــا أن يــــســــرع مــن 

عمليات إعادة البناء ومداواة الجراح.

 يــحــتــاج عــالــمــنــا الــعــربــي أن يــفــكــر بــلــغــة ومعطيات 

العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، وأن يدرك 

ــــتـــــصـــــاديـــــة والـــقـــيـــمـــيـــة الـــتـــي  عــــمــــق الــــمــــتــــغــــيــــرات الـــســـيـــاســـيـــة واالقـ

اجتاحت عالمنا فــي السنوات األخــيــرة، وأن يستشرف المستقبل 

ويتعرف على محركات التنمية فيه، وأن يوقن يقيناً تاماً بأن الوسائل 

القديمة وأنماط العمل والتفكير القديمة لن تفضي إلى نتائج جديدة، بل ستعيد إنتاج 

القديم ومعظمه ال يسر وال يبني تنمية مستدامة، وال يصنع سالماً وال أمناً وال استقراراً.

 لـــــم يـــعـــد مــــقــــبــــوالً إلـــــقـــــاء مـــســـؤولـــيـــة الـــفـــشـــل عـــلـــى الـــغـــيـــر وعــــلــــى الـــــمـــــؤامـــــرات والــــتــــدخــــالت 

الخارجية.. فمنذ قرون وإقليم الشرق األوسط محل الهتمام القوى الكبرى، وقد تعمق 

هذا االهتمام بعد الحرب العالمية األولى وزادت تأثيراته، مما جعل األمن واالستقرار في 

اإلقليم جزءاً من األمن واالستقرار الدوليين.

هذه الحال ألقت بأثقالها على دول اإلقليم، ووضعتها أمام أحد خيارين: إما استثمار 

هـــذا االهــتــمــام الـــدولـــي بــمــا يــعــزز تنميتها وأمــنــهــا، أو تـــرك تــأثــيــراتــه ومــنــافــســاتــه تــتــحــكــم في 

سياقات األحداث وتطوراتها وسبل إدارتها.

 صــحــيــح أن الـــوضـــع الـــدولـــي يــتــســم اآلن بــالــغــمــوض، وأن الــنــظــام الـــدولـــي مــمــثــالً بــاألمــم 

الــمــتــحــدة يــحــتــاج إلـــى مــزيــد مـــن الــفــاعــلــيــة، وأن الــتــدافــع يــغــلــب عــلــى الــعــالقــات بــيــن الـــدول 

الكبرى، وأن ذلــك كله ينعكس على إقليمنا ويعقد قضاياه ونــزاعــاتــه، ويصعب عالجها 

وإيجاد حلول لها.. لكن الصحيح أيضاً أن هذا الوضع ليس مبرراً لبقاء اإلقليم في حال 

االنتظار للتطورات في الوضع الدولي، وليس مدعاة للقعود عن السعي الجاد لمعالجة 

الناس في  قضايا اإلقليم ومشاكله المزمنة، بخاصة وأن معظمها حجب وراءه حقوق 

التنمية واالستقرار والعيش الكريم.

ــــارات ال نــعــرف االنـــتـــظـــار وال الــقــعــود وال الـــمـــراوحـــة فـــي الـــمـــكـــان.. لو  ــ  نــحــن فـــي دولــــة اإلمـ

انتظرنا لما أقمنا اتحادنا، ولما حققنا التنمية، ولما بنينا نموذجنا اإلماراتي المتألق، ولما 

نجحنا في تعزيز مصادر قوتنا الذاتية، ولما وصلنا بدولتنا إلى مكانتها المرموقة والفاعلة 

والمحترمة في العالم بأسره.

 نــحــن نعمل ونـــبـــادر ونــجــتــهــد ونــســتــشــرف المستقبل ونــعــتــمــد التخطيط االســتــراتــيــجــي، 

وال نـــقـــدم عــلــى أمــــر إال بــعــد دراســــــة وافــــيــــة، وتــمــحــيــص مـــن كـــل الـــجـــوانـــب، وتــحــســب لكل 

االحتماالت.

ــــهـــــام الـــفـــعـــال فــــي مـــكـــافـــحـــة الـــتـــطـــرف واإلرهـــــــــــاب، وفـــــي إحـــبـــاط  ــــذا مــــا مــكــنــنــا مــــن اإلسـ  وهـــ

مخططات تغيير هــويــة اليمن وانــتــمــائــه الــعــربــي، وفــي بــنــاء قــنــوات الــحــوار بين الثقافات، 

وإطالق وثيقة األخوة اإلنسانية بمشاركة أكبر مرجعيتين دينيتين في اإلسالم والمسيحية.

 وحـــيـــن أبـــرمـــنـــا »االتــــفــــاق اإلبـــراهـــيـــمـــي« قــدمــنــا إلقــلــيــمــنــا فـــرصـــة ثــمــيــنــة الخــــتــــراق الــجــمــود، 

وتحريك المياه الراكدة، وشق طرق تفضي إلى السالم واألمن والتعايش والتفرغ للتنمية.

 لقد أوقف االتفاق قضم أراضي أشقائنا الفلسطينية، وذكر العالم بقضيتهم العادلة 

بعد أن غيبتهما األحــــداث والــمــســتــجــدات، وفــتــح لهم أفــقــاً نحو حقوقهم الــمــشــروعــة في 

دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أيها المواطنون والمواطنات..

 في يومنا الوطني أحيي معكم ضباط وجنود قواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية وأجهزة 

الــحــمــايــة الــمــدنــيــة، وأجــــدد اعـــتـــزازي بـــدورهـــم الــحــيــوي فــي صـــون حــريــة واســتــقــالل وســيــادة 

وأمن واستقرار وطننا، وتقديري لتضحياتهم ووفائهم للعهد والقسم، وتجسيدهم لقيم 

ومبادئ وطننا وشعبنا في العطاء واإليثار والوالء واالنتماء.

 لقد أظهرت قواتنا المسلحة كفاءة وشجاعة في كل المهام التي كلفت بها، وسجلت 

عـــلـــى أرض الـــيـــمـــن الـــشـــقـــيـــق بــــطــــوالت وأداء احــــتــــرافــــيــــاً أســــهــــم فــــي تـــحـــريـــر مـــعـــظـــم أراضـــــيـــــه.. 

ونفذت إعادة انتشار استراتيجي بعد أداء مهمتها بنجاح وإسهامها في إعادة بناء القوات 

الشرعية اليمنية.

 كان اليمن محل اهتمام ورعاية دولتنا منذ تأسيسها، وسيظل كذلك، وتواصل دولتنا 

مــســاهــمــاتــهــا فـــي الــجــهــود اإلنــســانــيــة لــدعــم الــشــعــب الــيــمــنــي، وإعــــــادة إعـــمـــار بــنــاه الــتــحــتــيــة، 

كما تواصل مشاركتها في الجهود الدولية الساعية إلى حل سلمي يضع حداً للصراعات 

واالنقسامات اليمنية.

 وأتوجه أيضاً بتحية حــارة لجيشنا األبيض وكتائبه من األطباء والممرضين والفنيين 

واإلداريــيــن الــذيــن أظــهــروا إخــالصــاً وتفانياً، وخــاطــروا وتقدموا الصفوف لمكافحة جائحة 

كورونا وعالج مصابيها.

 لـــقـــد قـــــدم جــيــشــنــا األبــــيــــض أبـــــطـــــاالً جـــــــدداً لـــوطـــنـــنـــا نـــمـــوذجـــهـــم الـــمـــمـــرضـــة أســــمــــاء مـــزيـــود 

الــشــحــي الــتــي بـــــادرت إلـــى قــطــع إجــازتــهــا الـــدراســـيـــة، وفـــارقـــت رضــيــعــهــا، وعــمــلــت 12 ســاعــة 

في اليوم.

 في وطننا آالف الرجال والنساء مثل أسماء.. ينتشرون في كل مواقع العمل، ينجزون 

ويــبــدعــون، ويــنــمــون قــدراتــهــم ومــعــارفــهــم ومــهــاراتــهــم، إنــهــم ثــروتــنــا األهـــم الــتــي ال تنضب، 

وأبطالنا الذين ال يألون جهداً في سبيل رفعة وطنهم ورفاه وسعادة مواطنيهم.

أيها المواطنون والمواطنات..

 ســيــظــل يـــــوم الـــثـــانـــي مــــن ديــســمــبــر أعـــــز أيـــامـــنـــا وأغـــــالهـــــا.. فـــهـــو الــــيــــوم الــــــذي انـــتـــصـــرت فــيــه 

الحكمة والمبادئ والغايات الشريفة.. وهو اليوم الذي جسد فيه آباؤنا المؤسسون قوة 

وكرامة وفضائل وخصال أبناء اإلمارات.. وهو اليوم الذي توج كفاح أسالفنا وصمودهم 

ونجاحهم في الحفاظ على أرضنا.

 غــــداً يــدخــل اتــحــادنــا الـــعـــام الــخــمــســيــن مـــن عــمــره الـــمـــديـــد.. نــتــطــلــع إلـــى الــمــســتــقــبــل بثقة 

وأمــــــل، مــســلــحــيــن بــرؤيــتــنــا وخـــبـــراتـــنـــا وإنـــجـــازاتـــنـــا فـــي بـــنـــاء اإلنــــســــان والــــعــــمــــران، مـــدركـــيـــن أن 

نجاحاتنا في العقود الماضية تحققت بالجهد والعرق والعزيمة.. وسنحتاج في العقود 

الــخــمــســة الــمــقــبــلــة إلــــى مــضــاعــفــة هــــذا الــجــهــد وزيــــــادة اإلنـــتـــاج وتــعــزيــز الــــقــــدرات، فــالــطــمــوح 

أكبر، والتحدي أصعب، والمنافسة أشد، والتحوالت حولنا أسرع وأعمق.

 أعـــدكـــم فـــي مــســتــهــل عــــام اتـــحـــادنـــا الــخــمــســيــن أن الــــقــــادم ســيــكــون أكـــثـــر جـــمـــاالً وبـــهـــاء، 

فرؤيتنا اتسعت، وخبراتنا تراكمت وتعمقت، وقدرتنا على مواجهة التحديات ومواكبة 

الــمــتــغــيــرات والــتــخــطــيــط لــلــمــســتــقــبــل تــضــاعــفــت... واألهـــــم مـــن هــــذا وذاك أنــتــم أبـــنـــاء وبــنــات 

ــــارات، بــمــا عــهــدنــاه فيكم مــن عــزيــمــة وإخــــالص وكــفــاءة وتــمــيــز، ومـــا عــرفــنــاه فيكم من  اإلمــ

حب لوطنكم وتفان في خدمته.

كــل يــوم وطني وأنــتــم بخير. وعساكم مــن العائدين الغانمين والــســالم عليكم ورحمة 

الله وبركاته«.

دبي - البيان

 أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس 

مـــجـــلـــس دبــــــي الــــريــــاضــــي، أن الــــيــــوم الــــوطــــنــــي هــــو مـــنـــاســـبـــة غــالــيــة 

ــــدأ بــــه ســـجـــل إنــــجــــازات  نــســتــحــضــر فـــيـــهـــا اإلنـــــجـــــاز الـــضـــخـــم الـــــــذي بــ

ــــزائـــــم، إذ  الـــــعـ الــــتــــئــــام اإلرادات وتـــــالقـــــي  اإلمــــــــــــارات والـــمـــتـــمـــثـــل فـــــي 

اخــتــار اإلمـــاراتـــيـــون إقــامــة دولــــة قــويــة قــــادرة عــلــى تشكيل مالمح 

مستقبلها وتــغــيــيــر مــجــرى الــتــاريــخ فـــي هـــذا الـــجـــزء مـــن الــعــالــم، 

ــــتـــــدامـــــة،  بــــنــــمــــوذج وحــــــــــدوي فـــــريـــــد، وحــــــشــــــدوا لـــــه مــــقــــومــــات االسـ

ــــة فــــتــــيــــة ولـــــــــــدت شـــــامـــــخـــــة بـــــشـــــمـــــوخ هـــــامـــــات  ــ ــــــدولـ وأســـــــــــس مــــتــــيــــنــــة لـ

مـــؤســـســـيـــهـــا، وعــــلــــو هـــمـــة أبـــنـــائـــهـــا. مـــشـــيـــراً ســــمــــوه إلـــــى أنــــنــــا الـــيـــوم 

نــجــنــي الــيــوم ثــمــار غـــرس شــهــدتــه هـــذه األرض الــطــيــبــة فــي الــثــانــي 

من ديسمبر من عام 1971.

وقال سموه إن المسيرة المباركة التي بدأها مؤسس االتحاد 

مــنــحــت لــلــشــبــاب دوراً رئــيــســاً فـــي إرســـــاء أســــس الـــدولـــة الــحــديــثــة 

الــــتــــي راودت مـــخـــيـــلـــة الـــمـــغـــفـــور لـــــه الـــشـــيـــخ زايــــــــد بـــــن ســـلـــطـــان آل 

نــهــيــان، طــيــب الــلــه ثـــــراه، وهــــو يـــوّقـــع وثــيــقــة االتـــحـــاد مـــع إخــوانــه 

اآلباء المؤسسين، فأوجد لهم المدارس وأنشأ لهم الجامعات 

وأوفــــــــدهــــــــم لـــلـــنـــهـــل مــــــن مــــنــــابــــع الـــــعـــــلـــــم، لــــــيــــــتــــــزودوا بـــــذخـــــيـــــرة مــن 

المعرفة تعينهم على دفع مسيرة التطوير، حيث أثبت الشباب 

أنهم أهل للمسؤولية والوفاء بالتزاماتهم تجاه الوطن. 

ــــمــــــوه: »فـــــــي ضـــــــوء الــــرعــــايــــة  وأضـــــــــــاف ســ

الـــــكـــــبـــــيـــــرة الـــــــتـــــــي مــــنــــحــــهــــا صـــــــاحـــــــب الــــســــمــــو 

نــــــهــــــيــــــان،  زايــــــــــــــــــد آل  بـــــــــــن  ــــة  ــــفــ ــيــ ــ ــلــ ــ الـــــــشـــــــيـــــــخ خــ

رئــــــيــــــس الــــــــــدولــــــــــة، حــــفــــظــــه الــــــــلــــــــه، وأخــــــــــوه 

صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــد 

آل مـــكـــتـــوم، نــــائــــب رئــــيــــس الـــــدولـــــة رئــيــس 

مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــوزراء حـــــــــاكـــــــــم دبــــــــــــــــــي، رعـــــــــــاه 

الـــلـــه، والـــدعـــم والــتــشــجــيــع الــمــســتــمــر من 

صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايــــد 

آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعــلــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة، إلـــى الشباب 

تـــــعـــــاظـــــمـــــت إســـــهـــــامـــــاتـــــهـــــم وارتـــــــــفـــــــــع مــــؤشــــر 

عطائهم في كل مسارات التنمية والتطوير، توطيداً لركائز مجد 

اإلمارات، مستعينين في ذلك بخبرة ومشورة جيل تمّرس في 

دروب البذل والعطاء«. 

ونــــــّوه ســـمـــوه بــقــيــمــة تــرجــمــة روح االتــــحــــاد إلــــى عــمــل مــشــتــرك 

يـــعـــزز قــــــدرة الـــــدولـــــة عـــلـــى مـــواجـــهـــة مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات، وقـــــال: 

»يـــمـــر عــلــيــنــا الـــيـــوم الـــوطـــنـــي فـــي هــــذا الــــعــــام، ونـــحـــن نــشــهــد حــربــاً 

شرسة يخوضها العالم ونحن معه في 

ــّثـــــل فـــي  ــ ــــبـــــوق تـــــمـ ــــيـــــر مـــــسـ مـــــواجـــــهـــــة تـــــحـــــد غـ

جــائــحــة كــوفــيــد 19، ومـــن دواعـــــي الفخر 

الــمــشــرفــة  الـــوطـــنـــيـــة  تـــلـــك األدوار  نـــــرى  أن 

التي يقوم بها أبطال خط الدفاع األول، 

الذين قدموا أروع أشكال التضحية من 

أجــل واجــبــهــم كــل فــي مــجــال تخصصه، 

مستلهمين قــصــة صــمــود اإلمـــــارات بقوة 

اتــــــــحــــــــادهــــــــا فـــــــــي وجــــــــــــه أصــــــــعــــــــب الــــــمــــــواقــــــف 

ــــبـــــي  الـــــطـ الــــــــــــكــــــــــــادر  والــــــــمــــــــلــــــــمــــــــات، ال ســــــيــــــمــــــا 

ــــتـــــمـــــريـــــضـــــي الـــــــــــذي بـــــــــذل جــــــــهــــــــوداً تــــفــــوق  والـ

ــــفـــــاظ عــلــى  طــــــاقــــــات الــــبــــشــــر مــــــن أجــــــــل الـــــحـ

أمــــــن وســـــالمـــــة جـــمـــيـــع أفـــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع، مــســتــحــقــيــن بــــذلــــك كــل 

الثناء والتقدير«. 

وحول وقع هذه المناسبة الجليلة في النفوس، قال سموه: 

»مع احتفالنا باليوم الوطني التاسع واألربعين لدولة اإلمارات، 

يحدونا شعور بالفخر العميق بما حققته دولتنا في هذه الفترة 

الــزمــنــيــة الـــوجـــيـــزة مـــن تـــقـــّدم وازدهـــــــار بـــرؤيـــة واضـــحـــة لمتطلبات 

الــمــســتــقــبــل وحـــســـن االســـتـــعـــداد لــتــلــبــيــتــهــا، وتــصــمــيــم كـــامـــل على 

الوصول إلى مراتب الريادة في قطاعات ظّن البعض أنها بعيدة 

المنال، وتسابق أبناء الوطن على رفع رايتها في شتى محافل 

التفّوق، وصوالً إلى رفع َعَلم اإلمارات في الفضاء الذي اختارت 

دولتنا أن تنافس في مضمار استكشافه ببرامج واستراتيجيات 

طــــمــــوحــــة مـــنـــتـــهـــاهـــا إقــــــامــــــة أول مـــســـتـــعـــمـــرة بــــشــــريــــة عــــلــــى ســطــح 

الكوكب األحمر في العام 2117«. 

وأشار سموه إلى أن المجاالت التي اجتازت فيها دولتنا حيز 

الــمــواكــبــة إلـــى آفـــاق الـــريـــادة عـــديـــدة، إذ نجني الــيــوم ثــمــار غــرس 

شهدته هذه األرض الطيبة في الثاني من ديسمبر 1971، وهو 

الــــيــــوم الــــــذي نـــتـــوقـــف مـــعـــه عــــامــــاً بـــعـــد عـــــام بـــكـــل اإلجـــــــالل لـــذكـــرى 

اآلباء المؤسسين، وكامل التقدير لكل من أسهم في الوصول 

بــوطــنــنــا الــغــالــي إلـــى هـــذه الــمــكــانــة الــمــرمــوقــة الــتــي تــحــولــت معها 

اإلمارات إلى محور إقليمي مهم على خارطة االقتصاد العالمي 

ومصدر إلهام في مجاالت التنمية.

منصور بن محمد: نجني اليوم ثمار غرس اآلباء المؤسسين



محمد بن زايد: 
إنجازاتنا الحضارية لن توقفها التحديات

أبوظبي- وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة أن دولة اإلمــارات تحتفل بمناسبة اليوم الوطني الــ49 

في مرحلة فارقة في تاريخها، تقف خاللها موشحة بالفخر والعزة، ومفعمة 

بالطموح واألمــل، ويملؤها التصميم على مواصلة مسيرة إنجازاتها الحضارية 

في مختلف المجاالت، مضيفاً سموه أن هذه المسيرة لن تتوقف، بإذن الله، 

مهما كانت الظروف والتحديات، لتؤكد أنها تجربة تنموية استثنائية خارج كل 

الحسابات والمعايير المتعارف عليها في تجارب التنمية في العالم كله قديماً 

وحديثاً.

وقـــــال ســـمـــوه فـــي كــلــمــة لـــه بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي الــــــ49 لــلــدولــة إن اإلمـــــارات 

واجــهــت مــع بقية دول العالم التحديات الصعبة التي سببتها جائحة كــورونــا، 

واســتــطــاعــت، بفضل الــلــه، ثــم الــجــهــود المخلصة والــصــادقــة لــفــرق خــط الــدفــاع 

األول، وروح الــفــريــق الـــواحـــد بــيــن مــؤســســاتــهــا، ووعــــي شــعــبــهــا والــمــقــيــمــيــن على 

نــمــوذجــاً  تــقــدم  أن  المتقدمة  التكنولوجية  وبنيتها  الصحية  أرضــهــا، وجــاهــزيــتــهــا 

فاعالً وإنسانياً، في التعامل مع الجائحة وإدارة آثارها وتداعياتها على مختلف 

الـــمـــســـتـــويـــات، مـــع إعـــطـــاء األولــــويــــة الـــقـــصـــوى لــصــحــة الـــنـــاس وســالمــتــهــم فـــي كل 

خطط واستراتيجيات المواجهة، مؤكداً سموه أن اإلنسان هو المحور األساسي 

لمشروعنا التنموي والبوصلة التي تتحرك وفقاً لها كل خططنا واستراتيجياتنا 

في الماضي والحاضر والمستقبل.

وأضاف سموه أن الدولة عبرت عن وجهها اإلنساني الناصع منذ اليوم األول 

لــظــهــور الــجــائــحــة، وأكــــــدت مــصــداقــيــة نــهــجــهــا الـــــذي تــتــبــنــاه وتــســيــر عــلــيــه فـــي هــذا 

الخصوص من خالل تقديمها الدعم المجرد للدول والمجتمعات التي تحتاج 

إلى المساعدة، دون النظر إلى دينها أو مذهبها أو عرقها أو موقعها الجغرافي، 

بجانب دعواتها المتكررة إلى التكاتف اإلنساني الدولي في مواجهة هذا الخطر 

واحــتــواء تداعياته.. كما تشارك بفعالية في الجهود العلمية والبحثية الدولية 

الــهــادفــة إلـــى إيـــجـــاد عـــالجـــات ولــقــاحــات لــلــفــيــروس، وتــعــاونــت مـــع مــخــتــلــف دول 

ــــذا الـــــهـــــدف، ودعـــــــت إلــــــى تـــوفـــيـــر هــــــذه الــــعــــالجــــات والـــلـــقـــاحـــات  الــــعــــالــــم لــتــحــقــيــق هــ

للجميع دون استثناء، من منطلق إيمانها بوحدة المصير البشري.

تجربة  
وقال سموه: »ندخل العام الخمسين من عمر دولتنا الفتية وتجربتنا الوحدوية 

الفريدة ونحن أكثر قوة وثقة بالنفس والقدرات وأشد عزماً على بلوغ أهدافنا 

خـــالل الخمسين ســنــة المقبلة، تــحــت قــيــادة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خليفة بن 

زايـــــد آل نــهــيــان رئـــيـــس الــــدولــــة، حــفــظــه الـــلـــه، لــتــكــون دولـــــة اإلمــــــــارات كــمــا نتطلع 

ونستهدف أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئة إلنشائها، مستندين إلى 

األسس القوية واألركان الراسخة التي وضعها القادة المؤسسون رحمهم الله«.

كما أكــد صــاحــب السمو الشيخ محمد بــن زايـــد آل نهيان أن اإلمــــارات تعمل 

الــذي يستفيد منه الجميع ويحقق مصالح  مــن أجــل الــســالم اإلقليمي الشامل 

الجميع ويعزز أركان االستقرار واألمن في المنطقة، ويوجه الموارد والطاقات 

لــخــدمــة شــعــوبــنــا واالرتــــقــــاء بــهــا وتــمــهــيــد الــطــريــق أمــــام األجـــيـــال الـــقـــادمـــة نــحــو غد 

أفضل.. انطالقاً من توجهاتها الراسخة والمستقرة منذ عهد المغفور له الشيخ 

زايــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان »طــيــب الــلــه ثـــــــراه«.. مـــشـــدداً أن مـــواقـــف الـــدولـــة تــجــاه 

القضايا اإلقليمية والدولية، كانت وستظل، مواقف إيجابية ومسؤولة، تدفع 

دائماً في اتجاه السالم.

وفي ما يلي نص كلمة سموه بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة..

اإلخوة واألخوات واألبناء.. 

تحتفل دولة اإلمــارات بمناسبة اليوم الوطني التاسع واألربعين، في مرحلة 

فــارقــة فــي تــاريــخــهــا، تــقــف خــاللــهــا مــوشــحــة بالفخر والـــعـــزة، ومفعمة بالطموح 

واألمل، ويملؤها التصميم على مواصلة مسيرة إنجازاتها الحضارية في مختلف 

المجاالت، وهي المسيرة التي لم تتوقف أبــداً، ولن تتوقف، بــإذن الله، مهما 

ــــارج كــل  ــ كــــانــــت الـــــظـــــروف والــــتــــحــــديــــات، لـــتـــؤكـــد أنــــهــــا تـــجـــربـــة تـــنـــمـــويـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة خـ

الحسابات والمعايير المتعارف عليها في تجارب التنمية في العالم كله قديماً 

وحديثاً.

الفتية وتجربتنا الوحدوية الفريدة،  ندخل العام الخمسين من عمر دولتنا 

ونحن أكثر قــوة وثقة بالنفس والــقــدرات، وأشــد عزماً على بلوغ أهدافنا خالل 

الخمسين سنة المقبلة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتكون دولة اإلمارات، كما نتطلع ونستهدف، 

أفضل دولــة في العالم بحلول الذكرى المئة إلنشائها، مستندين إلــى األسس 

الــــقــــويــــة واألركـــــــــــان الــــراســــخــــة الــــتــــي وضـــعـــهـــا الـــــقـــــادة الــــمــــؤســــســــون، رحـــمـــهـــم الـــلـــه، 

والــرصــيــد الــثــري مــن الــنــجــاحــات الــكــبــرى الــتــي حققناها خـــالل الــعــقــود الماضية، 

وسواعد أبنائنا وفكرهم وجهدهم وحبهم لوطنهم، ومنظومة قيمنا اإليجابية 

األصــيــلــة، واألخــــذ بــأحــدث تطبيقات الــعــلــوم والتكنولوجيا الــحــديــثــة، واالنــخــراط 

الفاعل في مسيرة التطور اإلنساني، والتطلع الدائم نحو المستقبل واالستعداد 

لــه، والــعــالقــات والــشــراكــات الفاعلة مــع مختلف دول العالم لمصلحة التنمية 

والسالم واالستقرار لشعبنا وشعوب المنطقة والبشرية جمعاء.

ــــائـــــي.. نـــحـــمـــد الــــلــــه ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــى أن وفــقــنــا  ــنـ ــ الـــــيـــــوم، إخـــــوانـــــي وأخــــــواتــــــي وأبـ

لــكــي نــصــل إلـــى مــا وصــلــنــا إلــيــه، وســـدد خــطــانــا للخير والــبــنــاء والــتــنــمــيــة، وأدعـــوه 

أن يــمــنــحــنــا الــــقــــوة والـــــعـــــزم لــتــحــقــيــق طـــمـــوحـــات وتـــطـــلـــعـــات شـــعـــبـــنـــا، حـــتـــى نــســلــم 

الـــرايـــة إلـــى األجـــيـــال الــمــقــبــلــة كــمــا ســلــمــهــا لــنــا اآلبـــــاء واألجــــــــداد.. عــالــيــة خــفــاقــة في 

السماء، ُيشار إليها بالبنان، وُيضرب بها المثل في التقدم والتفرد على جميع 

المستويات.

في هــذا اليوم الــمــبــارك.. نتذكر المغفور له الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان 

الــلــه وأسكنهم فسيح جناته، الذين  الــقــادة المؤسسين، رحمهم  وإخــوانــه مــن 

وضــــعــــوا مـــعـــالـــم الـــطـــريـــق الـــــــذي ســــرنــــا ونـــســـيـــر عـــلـــيـــه الــــيــــوم وغـــــــــداً، إن شـــــاء الـــلـــه، 

لتحقيق طــمــوحــاتــنــا فــي مختلف الـــمـــجـــاالت.. ونــعــاهــد شعبنا بـــأن تــظــل اإلمــــارات 

على الدوام كما أرادها زايد وإخوانه.. رائدة، ومتميزة، ومتطورة.. أبناؤها مصدر 

قوتها ومحور تنميتها وأغلى ثرواتها، ووحدتها تاج عزتها وسياج مكتسباتها.

اإلخوة واألخوات واألبناء..

لقد واجــهــت دولــة اإلمــــارات، مــع بقية دول العالم، التحديات الصعبة التي 

سببتها جــائــحــة كــورونــا »كــوفــيــد - 19«، واســتــطــاعــت، بفضل الــلــه، ثــم الجهود 

بــيــن  الـــــــواحـــــــد  ــــفـــــريـــــق  الـ الـــــــدفـــــــاع األول، وروح  لـــــفـــــرق خــــــط  الـــمـــخـــلـــصـــة والــــــصــــــادقــــــة 

مؤسساتها، ووعي شعبها والمقيمين على أرضها، وجاهزيتها الصحية وبنيتها 

الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــتــقــدمــة.. أن تـــقـــدم نـــمـــوذجـــاً فـــاعـــالً وإنـــســـانـــيـــاً، فـــي الــتــعــامــل مع 

الجائحة وإدارة آثارها وتداعياتها على مختلف المستويات، مع إعطاء األولوية 

الــقــصــوى لــصــحــة الـــنـــاس وســالمــتــهــم فـــي كـــل خــطــط واســتــراتــيــجــيــات الــمــواجــهــة، 

ألن اإلنــســان هــو المحور األســاســي لمشروعنا التنموي، والبوصلة التي تتحرك 

وفقاً لها كل خططنا واستراتيجياتنا في الماضي والحاضر والمستقبل وحظي 

ويحظى نهجنا في هذا الشأن باإلشادة واإلعجاب من قبل المؤسسات الدولية 

المعنية..

وعلى الرغم من التأثيرات السلبية للجائحة على سالسل اإلمــداد العالمية، 

وخاصة في مجال الغذاء والدواء، فإن دولة اإلمارات نجحت في توفير جميع 

احــتــيــاجــاتــهــا الــغــذائــيــة ومستلزماتها الــطــبــيــة، مــن خـــالل اإلنــتــاج المحلي وخطط 

الطوارئ التي كانت تعتمدها، وخبرتها في التعامل مع األزمات، واستعداداتها 

االســتــبــاقــيــة، وتــفــكــيــرهــا الــمــســتــقــبــلــي، إضـــافـــة إلـــى عــالقــاتــهــا وشــراكــاتــهــا اإليــجــابــيــة 

مــع الـــدول الصديقة والشقيقة فــي العالم، مــا جعلها تجربة جــديــرة باالحترام 

والتقدير، في هذا الشأن، على المستويين اإلقليمي والعالمي.

إن الـــــــدور الــــــذي قـــامـــت ومـــــا زالــــــت تـــقـــوم بــــه فـــــرق الـــخـــط األمــــامــــي فــــي مــواجــهــة 

»كورونا«، من أطباء وممرضين وأطقم إدارية ورجال أمن وغيرهم، وتضحياتها 

الكبيرة من أجل حماية المجتمع، هي محل اعتزازنا وفخرنا، وستظل محفورة 

في سجالت تاريخنا وذاكرة شعبنا.

وفي هذه المناسبة أوجه التحية والتقدير إلى عناصر هذه الفرق، وأشكرهم 

باسم كل مواطن ومقيم على هذه األرض المعطاء.. إن اإلمــارات ال تنسى أبداً 

مــن يضحون مــن أجلها، أو يخلصون العمل لها، وخــاصــة فــي أوقـــات الشدائد 

والمحن، وقد كان إنشاء »مكتب فخر الوطن« الذي يهتم بشؤون عناصر خط 

الــدفــاع األول وأســرهــم ويعمل على مساعدتهم وتــقــديــم الــدعــم لــهــم، تجسيداً 

لذلك، ومحاولة لرد جزء، ولو قليالً، من جميل هذه الفئة المخلصة.

لـــقـــد عـــبـــرت اإلمـــــــــارات عــــن وجـــهـــهـــا اإلنـــســـانـــي الـــنـــاصـــع مـــنـــذ الــــيــــوم األول لــظــهــور 

الجائحة، وأكــدت، للعالم كله، مصداقية نهجها الذي تتبناه وتسير عليه في 

هــذا الــخــصــوص، مــن خــالل تقديمها الــدعــم الــمــجــرد لــلــدول والمجتمعات التي 

تــحــتــاج إلـــى الــمــســاعــدة، دون الــنــظــر إلـــى ديــنــهــا أو مــذهــبــهــا أو عــرقــهــا أو موقعها 

الــجــغــرافــي، ودعــواتــهــا المتكررة إلــى التكاتف اإلنــســانــي الــدولــي فــي مواجهة هذا 

الخطر واحــتــواء تــداعــيــاتــه.. كما شــاركــت وتــشــارك بفعالية فــي الــجــهــود العلمية 

والــبــحــثــيــة الــدولــيــة الــهــادفــة إلـــى إيــجــاد عــالجــات ولــقــاحــات لــلــفــيــروس، وتــعــاونــت 

مع مختلف دول العالم لتحقيق هذا الهدف، ودعت إلى توفير هذه العالجات 

واللقاحات للجميع دون استثناء، من منطلق إيمانها بوحدة المصير البشري 

منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله. 

 اإلخوة واألخوات واألبناء..

 لم تنظر دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى جائحة »كورونا« كونها مصدراً 
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حمدان بن زايد: الثاني من ديسمبر رمز للوحدة والوالء واالنتماء
أبوظبي- وام 

أكـــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ حــــمــــدان بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان مــمــثــل حــاكــم 

أبـــوظـــبـــي فــــي مــنــطــقــة الـــظـــفـــرة أن الـــثـــانـــي مــــن ديــســمــبــر ذكــــرى 

راسخة في نفوس أبناء الوطن ومناسبة عزيزة على قلوب 

الجميع ورمز للتعبير عن مشاعر الوحدة والوالء واالنتماء.

فـــــــــي كـــــلـــــمـــــة وجــــــهــــــهــــــا عــــــبــــــر مـــــجـــــلـــــة »درع   وقــــــــــــــال ســـــــمـــــــوه - 

الـــوطـــن« بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي الــــ 49 - إن اإلمــــــارات ومــنــذ 

تـــأســـيـــســـهـــا تـــعـــتـــبـــر نـــقـــطـــة إشـــــعـــــاع عـــالـــمـــيـــة مـــضـــيـــئـــة لــلــتــعــايــش 

والتسامح واالعتدال واالنفتاح وذلك في ظل حرص قيادتنا 

الـــــرشـــــيـــــدة عــــلــــى أن تـــبـــقـــى دولــــتــــنــــا نـــــمـــــوذجـــــاً حـــــضـــــاريـــــاً مـــشـــرقـــاً 

للتطور والتنمية وتوفير أرقــى مستويات السعادة والعيش 

الرغد ليس لشعبها الوفي فقط إنما للمقيمين على أرضها 

الطيبة أيضا أرض الخير والسعادة والعطاء.

 وأضــــــاف أن الـــيـــوم الـــوطـــنـــي يـــأتـــي هــــذا الـــعـــام مـــمـــيـــزاً كــونــه 

ــــة نـــحـــو الــمــســتــقــبــل  يـــشـــهـــد تـــــحـــــوالً كــــبــــيــــراً فـــــي خـــــطـــــوات الــــــدولــ

فـــــــــــــاإلمـــــــــــــارات الـــــــــيـــــــــوم وبــــــــعــــــــد مـــــــــــــــرور 49 عــــــــامــــــــا عــــــلــــــى اتــــــحــــــادهــــــا 

أصبحت ذات باع كبير في بناء المستقبل وتحقيق التنمية 

المستدامة في المجاالت كافة.

رؤى 
 وتــابــع ســمــوه: إن الــــرؤى االســتــشــرافــيــة 

للقيادة الرشيدة في الدولة لم تتوقف 

أو  استراتيجيات متوسطة  اعــتــمــاد  عند 

بـــعـــيـــدة الـــــمـــــدى إنــــمــــا ذهــــبــــت إلــــــى مـــــا هــو 

أبـــــعـــــد مــــــن ذلــــــــك حـــيـــنـــمـــا أعـــــلـــــن صـــاحـــب 

ــــمـــــد بــــــــن راشـــــــــــــد آل  ــــيــــــخ مـــــحـ ــــو الــــــشــ ــــمــ الــــــســ

مـــــــكـــــــتـــــــوم نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس الــــــــــــدولــــــــــــة رئـــــيـــــس 

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

لــلــقــوات المسلحة فــي ديسمبر  األعــلــى 

يـــكـــون عـــــام 2020 »عــــــام االســــتــــعــــداد لــلــخــمــســيــن«  بـــــأن   2019

تـــزامـــنـــاً مـــع االســـتـــعـــداد لــالحــتــفــال بــالــيــوبــيــل الـــذهـــبـــي لــالتــحــاد 

الــــــــذي يـــــصـــــادف فـــــي عــــــام 2021 والـــتـــخـــطـــيـــط لـــخـــمـــســـيـــن عـــامـــاً 

مقبلة تتعزز فيها مسيرة الدولة التنموية وتترسخ إنجازاتها 

على الصعد كافة أكثر فأكثر«.

 وأضــــــاف ســمــو الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن زايـــــد آل نـــهـــيـــان:« لقد 

أكــــدت اإلنـــجـــازات الــتــي حققتها الــدولــة 

إطــــــــــــالق  والســـــــــيـــــــــمـــــــــا   2020 عـــــــــــــــام  خـــــــــــــــالل 

»مــــــســــــبــــــار األمــــــــــــــل« الســـــتـــــكـــــشـــــاف كــــوكــــب 

الـــمـــفـــاعـــل األول فــي  الــــمــــريــــخ وتـــشـــغـــيـــل 

محطات براكة للطاقة النووية السلمية 

أنــــه عــــام اســتــثــنــائــي فـــي مــســيــرة الــتــنــمــيــة 

الـــــتـــــي تــــشــــهــــدهــــا الـــــــدولـــــــة فــــــي الــــمــــجــــاالت 

كــافــة ويــمــثــل هـــذا الـــعـــام مــحــطــة نوعية 

فــي مسيرة دولـــة اإلمــــارات تــؤّســس من 

خــــــاللــــــهــــــا لـــــمـــــرحـــــلـــــة جـــــــــديـــــــــدة فـــــــــي ســـــجـــــّل 

نــــهــــضــــتــــهــــا االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة 

والــتــنــمــويــة الــمــتــســارعــة لــتــكــون األفــضــل 

عالمًيّا بحلول الذكرى المئوية لقيامها «.

منارة
ــــد الـــمـــؤســـس  ــــوالــ وقــــــــال ســـــمـــــوه: »فــــــي هــــــذا الـــــيـــــوم نـــســـتـــذكـــر الــ

الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثــراه« وإخوانه 

ــــاء الــمــؤســســيــن ودورهــــــــم فــــي الـــبـــنـــاء والـــتـــطـــويـــر والــنــهــضــة  ــ اآلبـ

الشاملة حتى أصبحت الدولة نموذجاً يحتذى به في العالم 

ومنارة تشع أمالً نحو بناء مستقبل أفضل للعالم«.

تهنئة 
وتـــقـــدم ســمــو الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن زايــــد آل نــهــيــان - فـــي خــتــام 

كلمته - بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب األماني وأجمل 

الـــتـــبـــريـــكـــات إلـــــى صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايـــــــد آل 

نــــهــــيــــان رئـــــيـــــس الــــــــدولــــــــة، حــــفــــظــــه الــــــلــــــه، وإلــــــــــى أخـــــيـــــه صـــاحـــب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب 

الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو 

الـــشـــيـــوخ أعــــضــــاء الــمــجــلــس األعــــلــــى لـــالتـــحـــاد حـــكـــام اإلمـــــــارات 

وإلى شعب اإلمارات الكريم.. راجياً المولى العلي القدير أن 

يعيد علينا جميعاً ذكرى اليوم الوطني وقد تحققت جميع 

آمال شعبنا في التقدم واالزدهار والرخاء.

حكومة اإلمارات بقيادة   › 
 محمد بن راشد كانت سباقة 

 إلى وضع خطط التعامل مع مرحلة 
ما بعد »كورونا«

نتطلع ونستهدف أن تكون اإلمارات   ›
أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى 

المئة إلنشائها

نتذكر الشيخ زايد وإخوانه من القادة   ›
المؤسسين الذين وضعوا معالم 

الطريق الذي سرنا ونسير عليه 
لتحقيق طموحاتنا 

نعاهد شعبنا بأن تظل اإلمارات على   ›
الدوام كما أرادها زايد وإخوانه رائدة 

ومتميزة ومتطورة

أبناء الدولة مصدر قوتها ومحور   ›
تنميتها وأغلى ثرواتها ووحدتها تاج 

عزتها وسياج مكتسباتها 

اإلمارات قدمت نموذجًا فاعاًل   ›
وإنسانيًا في التعامل مع 

»كورونا« 

دور وتضحيات فرق الخط   ›
األمامي في مواجهة الجائحة 

محل اعتزازنا وفخرنا 

اإلمارات ال تنسى أبدًا من   ›
يضحون من أجلها أو يخلصون 
العمل لها وخاصة في أوقات 

الشدائد والمحن

فتحت اإلمارات بابًا واسعًا للسالم   ›  
والتنمية في الشرق األوسط من 
خالل اتفاقية السالم مع إسرائيل

مواقف اإلمارات تجاه القضايا   ›
اإلقليمية والدولية كانت وال تزال 

وستظل إيجابية ومسؤولة  

نترحم على أرواح شهدائنا البواسل   ›
الذين قدموا أرواحهم فداء لإلمارات 



للخطر فحسب، وإنما كذلك مصدراً للفرص التي يمكن استثمارها في مجاالت 

كثيرة، والـــدروس التي يمكن استيعابها واالستفادة منها للحاضر والمستقبل 

ومــــن خــــالل هــــذه الـــفـــرص وهـــــذه الــــــــدروس، ســتــعــمــل الــــدولــــة عــلــى تــطــويــر الــكــثــيــر 

لــــديــــهــــا، خـــــــالل الــــفــــتــــرة الـــمـــقـــبـــلـــة، وخـــــاصـــــة لــجــهــة  مـــــن جـــــوانـــــب الــــعــــمــــل واإلدارة 

الــذكــاء االصطناعي والــثــورة الصناعية  المتقدمة وتطبيقات  بالتكنولوجيا  األخــذ 

الــرابــعــة، إلضــفــاء مــزيــٍد مــن الــفــاعــلــيــة والـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة عــلــى مــنــظــومــة العمل 

الوطني على جميع المستويات والحفاظ على ريادتنا في مختلف المجاالت.

وكـــــانـــــت حــــكــــومــــة دولـــــــــة اإلمـــــــــــــــارات، بــــقــــيــــادة أخـــــــي صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبــي، ورؤيته الثاقبة، سباقة إلــى وضــع خطط واستراتيجيات التعامل مع 

مــرحــلــة مـــا بــعــد »كــــورونــــا«، عــلــى أســــس عــلــمــيــة وعــبــر حــــوار عــمــيــق واعـــتـــمـــاداً 

عــلــى الــخــبــراء والــمــتــخــصــصــيــن، ألن اإلمــــــارات تــؤمــن بـــأن هـــذه األزمــــة ستمر، 

ــــا، وإنــــمــــا أيــــضــــاً االســــتــــعــــداد لــلــتــعــامــل مــع  ــــهــ والـــمـــهـــم لـــيـــس فـــقـــط كــــفــــاءة إدارتــ

نتائجها والمعطيات التي أفرزتها وستفرزها فضالً عن الفرص التي تتيحها، 

ألن مـــا بــعــد كــــورونــــا لـــن يـــكـــون كــمــا كــــان قــبــلــهــا، فـــي مـــجـــاالت كــثــيــرة، 

واإلمــــــــــارات دائــــمــــاً ال تـــتـــرك شـــيـــئـــاً لـــلـــمـــصـــادفـــات، وإنــــمــــا تــســتــشــرف 

المستقبل وتستعد له، وترى في كل محنة فرصة ومنحة.. 

وســتــكــون اإلمـــــــارات، بــــإذن الــلــه تــعــالــى، فـــي مــقــدمــة دول 

آثــار »كــورونــا«، وانطالقاً  المنطقة والــعــالــم تغلباً على 

ــــقـــــوي  ــــنـــــمـــــو واالزدهــــــــــــــــــــــار، بــــفــــضــــل اقـــــتـــــصـــــادهـــــا الـ نـــــحـــــو الـ

والمتنوع والمرن، وحزمة المحفزات التي قدمتها 

لــــه، والـــخـــطـــط والـــــــرؤى واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــنــمــويــة 

ــــتـــــصـــــاد  ــنــــــوع الـــــــخـــــــيـــــــارات أمـــــــــــام االقـ ــ ــتــــــي تــ ــ ــــلـــــة الــ الـــــشـــــامـ

الوطني في الحاضر والمستقبل.

اإلخوة واألخوات واألبناء..

رغـــــم الـــصـــعـــوبـــات والــــمــــعــــوقــــات الــــتــــي فــرضــتــهــا 

جائحة »كورونا«، فإن دولة اإلمارات لم تسمح 

بــأن توقف مسيرتها أو تنال  لهذه الصعوبات 

مــــــن عــــزيــــمــــتــــهــــا أو تــــحــــد مــــــن طــــمــــوحــــاتــــهــــا، بــل 

إنـــهـــا حـــفـــزت إرادة الـــتـــحـــدي لـــديـــهـــا، وفــجــرت 

طاقاتها، واستدعت مخزون خبراتها الثرية 

ــــهـــــا،  ــــاريـــــخـ فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة الــــــتــــــحــــــديــــــات عـــــبـــــر تـ

ومــــــــن ثــــــم كـــــانـــــت الــــــــدولــــــــة، بــــحــــق وصــــــــدق، 

واألمـــــــــــــل  لـــــــلـــــــتـــــــفـــــــاؤل  األول  الــــــــمــــــــصــــــــدر  هــــــــــي 

لـــيـــس   ،2020 فـــــــي  ــــة  ــيــ ــ ــــابــ ــــجــ اإليــ واألخــــــــــبــــــــــار 

فقط على مستوى المنطقة وإنــمــا على 

مــســتــوى الــعــالــم، مـــن خـــالل اإلنـــجـــازات 

التي  الــرائــدة وغير المسبوقة  التنموية 

اســـتـــطـــاعـــت تــحــقــيــقــهــا رغــــــم الـــتـــحـــديـــات 

والـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة.. لـــقـــد عـــبـــر إطــــالق 

»مـــــــســـــــبـــــــار األمــــــــــــــــل« إلـــــــــــى الـــــــمـــــــريـــــــخ ــــــــــ فـــي 

ــــا عـــلـــى  ــــهـ خــــــطــــــوة هـــــــي األولـــــــــــــى مـــــــن نـــــوعـ

الـــــــمـــــــســـــــتـــــــويـــــــيـــــــن الـــــــــعـــــــــربـــــــــي واإلســــــــــــالمــــــــــــي 

ــــــــــــ والـــــــــــبـــــــــــدء بــــــــإنــــــــتــــــــاج الــــــــطــــــــاقــــــــة الـــــــنـــــــوويـــــــة 

لــــــــــــــــأغــــــــــــــــراض الــــــــســــــــلــــــــمــــــــيــــــــة مــــــــــــــن مـــــحـــــطـــــة 

»بـــــراكـــــة« لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة الــســلــمــيــة، 

دولـــــــــة  أول  اإلمـــــــــــــــــــــــارات  جــــــعــــــل  والــــــــــــــــــذي 

عــربــيــة تــنــتــج الــطــاقــة الــنــوويــة ألغـــراض 

الـــتـــنـــمـــيـــة، عـــــن لــحــظــتــيــن اســتــثــنــائــيــتــيــن 

في تاريخ اإلمـــارات والمنطقة العربية 

كــلــهــا، تــجــلــت فــيــهــمــا اإلرادة اإلمـــاراتـــيـــة 

الــصــلــبــة فـــي أروع صــــورهــــا؛ حــيــث كــان 

اإلصـــــــــــرار عــــلــــى إطــــــــالق الــــمــــســــبــــار والــــبــــدء 

بـــإنـــتـــاج الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة الــســلــمــيــة، في 

ـــــروف  الـــــمـــــوعـــــد الـــــمـــــحـــــدد ســــلــــفــــاً رغـــــــم ظـ

»كــــــورونــــــا«، تـــأكـــيـــداً أن طــمــوحــاتــنــا لــن 

وأن  مـــــعـــــوقـــــات،  أي  تــــوقــــفــــهــــا 

اإلمارات إذا وعدت أوفت 

ــتـــــحـــــديـــــات.  ــ مــــهــــمــــا كــــــانــــــت الـ

كــمــا ظــهــرت كـــفـــاءة كـــوادرنـــا 

الـــبـــشـــريـــة الــــشــــابــــة الــــتــــي عــمــلــت 

عــــلــــى الــــمــــشــــروعــــيــــن بـــــصـــــدق وقـــــوة 

وإخــــــــــــــــــالص، وأثــــــبــــــتــــــت أنـــــــهـــــــا الـــــرافـــــعـــــة 

اإلمــاراتــيــة  التنمية  لــمــســيــرة  الحقيقية 

ــــنـــــا  ــــابـ ــــبـ شـ وأن  الــــــــــمــــــــــجــــــــــاالت،  مـــــخـــــتـــــلـــــف  فــــــــــي 

قادرون على قهر الصعاب بالتصميم والعلم 

والــــعــــمــــل بـــــــروح الــــفــــريــــق الــــــواحــــــد، وأن اســـتـــثـــمـــارنـــا 

فـــي بـــنـــاء الــبــشــر مــنــذ عـــقـــود طـــويـــلـــة، واالعـــتـــمـــاد على 

العلوم والتكنولوجيا الحديثة، يسير في طريقه الصحيح 

لتحقيق أهداف الوطن على كافة المستويات.

اإلخوة واألخوات واألبناء..

لــــلــــســــالم والـــتـــنـــمـــيـــة  لــــقــــد فــــتــــحــــت دولــــــــــة اإلمـــــــــــــــارات فــــــي عــــــــام 2020 بــــــابــــــاً واســـــــعـــــــاً 

واالستقرار واألمل في منطقة الشرق األوسط المشحونة بالتوترات والصراعات، 

مـــــن خــــــالل اتـــفـــاقـــيـــة الـــــســـــالم الــــتــــي وقـــعـــتـــهـــا مـــــع دولــــــــة إســــرائــــيــــل بــــرعــــايــــة الـــــواليـــــات 

الــمــتــحــدة األمـــيـــركـــيـــة الـــصـــديـــقـــة، وأكــــــدت شــجــاعــتــهــا فـــي اتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات الــكــبــيــرة 

والــتــاريــخــيــة عــنــدمــا يتعلق األمــــر بــمــبــادئــهــا ومـــا تــؤمــن بــه ومـــا ينسجم مــع نهجها 

ــــايـــــش بــــيــــن مـــخـــتـــلـــف األمــــــم  ــــتـــــعـ ــــتـــــســـــامـــــح والـ الـــــــراســـــــخ فــــــي الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى الــــــســــــالم والـ

والشعوب بصرف النظر عن اختالفات الدين والعرق والمذهب.

إن الـــشـــبـــاب فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة ومـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق األوســــــــط يـــتـــطـــلـــعـــون إلـــى 

الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــطــــور، وهـــــــذا ال يــتــحــقــق إال فــــي ظــــل الــــســــالم وطــــــي صـــفـــحـــة الــــصــــراع 

الــطــويــل فـــي الــمــنــطــقــة، وفــتــح أبـــــواب الــمــســتــقــبــل أمــــام الــشــعــوب لــتــغــيــيــر واقــعــهــا 

إلــى األفضل في مختلف المجاالت، ودولــة اإلمـــارات تعمل وستعمل من أجل 

الــســالم اإلقــلــيــمــي الــشــامــل الــــذي يستفيد مــنــه الــجــمــيــع ويــحــقــق مــصــالــح الجميع 

ويعزز أركــان االستقرار واألمــن في المنطقة، ويوجه الموارد والطاقات لخدمة 

شعوبنا واالرتــقــاء بــهــا، وتمهيد الطريق أمـــام األجــيــال الــقــادمــة نحو غــد أفضل، 

انطالقاً من توجهاتها الراسخة والمستقرة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

إن مــواقــف دولـــة اإلمـــــارات تــجــاه الــقــضــايــا اإلقليمية والــدولــيــة، كــانــت وال تــزال 

وســـتـــظـــل، مــــواقــــف إيـــجـــابـــيـــة ومــــســــؤولــــة، تـــدفـــع دائــــمــــاً فــــي اتــــجــــاه الــــســــالم، وتــنــبــذ 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحترم القانون الدولي، وتدعم كل ما 

من شأنه تحقيق مصالح الشعوب وتطلعاتها، وتساند وتنخرط في أي تحرك 

يستهدف الــتــصــدي للمخاطر والــتــهــديــدات الكونية الــتــي تــواجــه الــبــشــريــة، وتقف 

بقوة في مواجهة التطرف والعنف واإلرهاب أياً كان مصدره أو طبيعته أو القوى 

التي تقف وراءه، وترفض خطابات الكراهية التي تسيء للعالقات بين الشعوب 

والــحــضــارات والثقافات وتضر بفرص العيش المشترك في ما بينها. وهــذا كله 

أكــســبــهــا احــــتــــرام الـــعـــالـــم وتــــقــــديــــره، وجــعــلــهــا صــــوتــــاً مـــســـمـــوعـــاً لــــالتــــزان والــحــكــمــة 

واالعـــتـــدال، وعـــزز قــوتــهــا الــنــاعــمــة وحــضــورهــا وتــأثــيــرهــا عــلــى الساحتين اإلقليمية 

والــدولــيــة. عملت اإلمـــــارات وال تــــزال، بــصــدق مــن أجـــل إيــجــاد تــســويــات مستقرة 

لــــأزمــــات الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة والــــشــــرق األوســـــــط، بـــالـــتـــعـــاون مع 

أشقائها وشركائها وأصدقائها، ووقفت وتقف دائماً إلى جانب الحوار والوسائل 

الدبلوماسية طريقاً للتعامل مع هذه األزمات، ألنها تؤمن بأن هذا هو الطريق 

الوحيد لوضع حد لها وإيــقــاف نزيف الــدم والــمــوارد الــذي تدفع ثمنه الشعوب 

مــن حــاضــرهــا ومستقبلها، وهـــو الــطــريــق لتسوية كــل الــنــزاعــات والــمــشــاكــل التي 

يعاني منها العالم.

اإلخوة واألخوات واألبناء..

فـــي هــــذه الــمــنــاســبــة الــوطــنــيــة الـــعـــزيـــزة، نــتــرحــم عــلــى أرواح شــهــدائــنــا الــبــواســل 

الــذيــن قــدمــوا أرواحـــهـــم فــــداء لـــإمـــارات وجـــســـدوا أخــــالق شعبها فــي الـــدفـــاع عن 

الوطن بالدماء واألرواح، وتركوا سجالً مشرفاً نباهي به األمم ما دامت الحياة، 

ونـــحـــيـــي ذويــــهــــم ونــــشــــد عـــلـــى أيــــاديــــهــــم ونـــعـــبـــر عــــن امـــتـــنـــانـــنـــا وشـــكـــرنـــا لــتــضــحــيــاتــهــم 

الــــكــــبــــيــــرة. ونـــســـتـــحـــضـــر الـــــــــدور الــــوطــــنــــي الــــشــــامــــخ لـــقـــواتـــنـــا الـــمـــســـلـــحـــة الـــبـــاســـلـــة عــلــى 

جــمــيــع الــمــســتــويــات، داخــــل الـــوطـــن وخــــارجــــه.. فــهــي رمـــز عـــزة اإلمــــــارات ومنعتها 

ووحدتها، ومصنع الرجال األقوياء األوفياء، والسياج الذي حمى مسيرتنا على 

مدى الخمسين سنة الماضية، ويحميها مستقبالً بإذن الله تعالى، ونؤكد أن 

تطوير هذه القوات وتعزيز قدراتها يمثل أولوية قصوى، ألنها العمود الفقري 

ــــام عـــلـــيـــه واســـتـــنـــد إلــــيــــه فــــي مـــواجـــهـــة كــــل الـــتـــحـــديـــات  لـــلـــوطـــن، واألســـــــــاس الـــــــذي قــ

والــمــخــاطــر الــتــي تــعــرضــت لــهــا منطقتنا عــلــى مـــدى الــعــقــود الــمــاضــيــة، ولــهــذا كــان 

الشيخ زايـــد، رحــمــه الــلــه، حــريــصــاً على أن يــكــون تشكيل قـــوات مسلحة وطنية 

مــــوحــــدة أحـــــد أهـــــم جــــوانــــب تـــجـــربـــة وحـــدتـــنـــا الـــمـــظـــفـــرة، وعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر هـــذه 

القوات ومدها بكل أسباب القوة.. كما نوجه التقدير والتحية إلى قواتنا األمنية 

المتميزة، بكل فروعها، لما تقوم به من دور كبير في تأمين المجتمع وحفظ 

السالم االجتماعي، في عصر يرتفع فيه معدل الجريمة ويتسع نطاقها وتزيد 

خطورتها وتتغير طبيعتها وتتعدد أنواعها وأشكالها، فضالً عن دورهــا الوطني 

الكبير في تعزيز خطط الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وهو الدور الذي جسد 

كــفــاءتــهــا واســتــجــابــتــهــا الــفــاعــلــة لـــأزمـــات، واســتــعــداد عــنــاصــرهــا للتضحية وتلبية 

نداء الواجب في كل وقت وحين.

اإلخوة واألخوات واألبناء..

ــــلــــــي والــــــخــــــارجــــــي خــــــــالل الــــعــــقــــود  لــــقــــد حـــقـــقـــنـــا الــــكــــثــــيــــر عــــلــــى الــــمــــســــتــــويــــيــــن الــــــداخــ

الماضية، لكننا نتطلع لتحقيق األكــثــر خــالل العقود المقبلة.. وإذا كــان لنا أن 

نفخر بما أنجزناه في ما مضى من عمر هذا الوطن، فإن ثقتي كاملة بأن فخرنا 

سيتضاعف بما سنحققه، بإذن الله، خالل السنوات المقبلة، ألننا لن نتوقف 

أبــداً عن المضي قدماً نحو المركز األول في كل المجاالت، بطموح مبني على 

اإلرادة وحلم يقوم على التخطيط والعمل.

وفــــي هــــذه الــمــنــاســبــة الــوطــنــيــة الـــغـــالـــيـــة، أتـــوجـــه بــخــالــص الــتــهــانــي إلــــى صــاحــب 

السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الــدولــة »حفظه الــلــه«، وصاحب 

الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مجلس 

ــــلـــــه«، وأصـــــحـــــاب الـــســـمـــو أعــــضــــاء الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى  الــــــــــوزراء حــــاكــــم دبـــــي »رعــــــــاه الـ

الحكام، وإلــى شعب اإلمــارات العزيز، متمنياً أن يديم الله على دولــة اإلمــارات 

االستقرار والعزة والتقدم واالزدهار. 

وكل عام واإلمارات وشعبها بخير وعزة ووحدة واستقرار.
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طحنون بن محمد: مناسبة وطنية خالدة في نفوس أبناء االتحاد
العين - وام 

ــــيـــــان مــــمــــثــــل حــــاكــــم  ــــنـــــون بـــــــن مــــحــــمــــد آل نـــــهـ ــــيـــــخ طـــــحـ أكـــــــــد ســـــمـــــو الـــــشـ

الــثــانــي مــن ديسمبر مناسبة وطنية  أبــوظــبــي فــي منطقة العين أن 

خـــالـــدة فـــي نـــفـــوس أبـــنـــاء االتــــحــــاد واالحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــــ49 

هـــو تــخــلــيــد لــمــســيــرة حــافــلــة بـــاإلنـــجـــازات الــتــنــمــويــة وبـــدايـــة النــطــالقــة 

مـــتـــجـــددة لــمــســتــقــبــل واعـــــد بــالــنــمــاء واالزدهـــــــــار تــحــت قـــيـــادة رشــيــدة 

تؤمن بقدرات أبنائها وشغفهم وإصرارهم لصنع مستقبل مشرق 

وتحقيق الطموحات واألهداف والرؤى.

وأضـــــــاف ســـمـــوه - فــــي كــلــمــة وجـــهـــهـــا عـــبـــر مــجــلــة »درع الـــوطـــن« 

بمناسبة اليوم الوطني الـ49 -: »نحتفل خالل هذه األيام المباركة 

بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي الــــــــ49 لـــقـــيـــام االتــــحــــاد هـــــذا الــــيــــوم الــــــذي تــســتــحــضــره 

اإلمـــــــارات وهــــي تــقــف بــعــزة وفــخــر وشـــمـــوخ عــلــى إنــــجــــازات 49 عــامــاً 

الواعد  المشرق ومستقبلها  مفتخرة بماضيها األصــيــل وحــاضــرهــا 

بــــــإذن الـــلـــه وبــــــــــإرادة شــعــبــهــا وقـــيـــادتـــهـــا الـــحـــكـــيـــمـــة«.. مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 

اإلمارات شهدت خالل الـ49 عاماً الماضية نمواً مطرداً في مختلف 

مــجــاالت ومــنــاحــي الــحــيــاة وعــلــى كــافــة األصــعــدة وحــرصــت الــقــيــادة 

الــــرشــــيــــدة عـــلـــى تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة الـــــدولـــــة بـــيـــن دول الــــعــــالــــم بــــهــــدف أن 

تكون من ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

فخر 
وفيما يلي نص كلمة سموه: »نحتفل خالل 

هــــذه األيــــــام الـــمـــبـــاركـــة بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــــ49 

لــقــيــام االتـــحـــاد هـــذا الـــيـــوم الــــذي تستحضره 

دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي تقف 

بــــــعــــــزة وفــــــخــــــر وشــــــــمــــــــوخ عـــــلـــــى إنــــــــــجــــــــــازات 49 

عــامــاً مــفــتــخــرة بماضيها األصــيــل وحــاضــرهــا 

ــــمــــــشــــــرق ومــــســــتــــقــــبــــلــــهــــا الــــــــواعــــــــد بـــــــــــإذن الــــلــــه  الــ

وبإرادة شعبها وقيادتها الحكيمة.

وبهذه المناسبة الغالية أتقدم بخالص 

الــتــهــنــئــة إلـــــى مـــقـــام صـــاحـــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 

خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل نــهــيــان رئـــيـــس الــــدولــــة، حــفــظــه الـــلـــه، وصــاحــب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مــجــلــس الـــــوزراء حــاكــم دبــــي، رعــــاه الــلــه، وصــاحــب الــســمــو الشيخ 

مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد األعـــلـــى 

لـــلـــقـــوات الـــمـــســـلـــحـــة، وإخــــوانــــهــــم أصــــحــــاب الـــســـمـــو حـــكـــام اإلمــــــــارات 

وإلى شعبنا الكريم وإلى كل المقيمين على أرضنا الطاهرة سائالً 

بــــــــالدنــــــــا وأن  يـــــحـــــفـــــظ  عــــــــز وجــــــــــل أن  الــــــمــــــولــــــى 

ينعم عليها باألمن واألمان وأن تظل شعلة 

مضيئة ونبراساً لدول وشعوب العالم.

ــــر هـــــــــو مــــنــــاســــبــــة  ــــبــ ــــمــ الـــــــثـــــــانـــــــي مـــــــــن ديــــــســ إن 

ــــاد  ــــاء االتــــــحــ ــ ــنـ ــ ــ ــــفــــــوس أبـ ــــــي نــ ــــــدة فـ ــــالـ ــ ــــيـــــة خـ ــــنـ وطـ

واالحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي الـــــ49 هــو تخليد 

لــــــمــــــســــــيــــــرة حـــــــافـــــــلـــــــة بـــــــــــاإلنـــــــــــجـــــــــــازات الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة 

وبـــدايـــة النــطــالقــة مــتــجــددة لمستقبل واعــد 

بالنماء واالزدهار تحت قيادة رشيدة تؤمن 

بقدرات أبنائها وشغفهم وإصرارهم لصنع 

مــــســــتــــقــــبــــل مـــــــشـــــــرق وتـــــحـــــقـــــيـــــق الـــــطـــــمـــــوحـــــات 

واألهداف والرؤى.

لقد شهدت اإلمارات خالل الـ49 عاماً الماضية نمواً مطرداً في 

مختلف مجاالت ومناحي الحياة وعلى كافة األصعدة، وحرصت 

الـــــقـــــيـــــادة الـــــرشـــــيـــــدة عــــلــــى تــــعــــزيــــز مــــكــــانــــة الـــــــدولـــــــة بــــيــــن دول الــــعــــالــــم 

بــهــدف أن تــكــون مــن ضــمــن أفــضــل دول الــعــالــم مــن حــيــث التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.

إنجازات 
كما شهدت اإلمــارات خالل هذا العام 2020 بالرغم من الظروف 

ــــا  ــيــــــروس كـــــورونـ ــ ــــتـــــشـــــار فــ ــتـــــي يــــشــــهــــدهــــا الـــــعـــــالـــــم نـــتـــيـــجـــة انـ ــ الــــصــــعــــبــــة الـ

الــمــســتــجــد »كــوفــيــد 19« عــــدداً مــن اإلنـــجـــازات الــنــوعــيــة مــثــل إطــالق 

»مــــســــبــــار األمـــــــل اإلمـــــــاراتـــــــي« الســـتـــكـــشـــاف كــــوكــــب الــــمــــريــــخ وتــشــغــيــل 

محطة براكة للطاقة النووية السلمية والحد من انتشار فيروس 

»كـــوفـــيـــد 19« مــمــا يــــدل عــلــى قـــــدرة اإلمــــــــارات كــعــادتــهــا فـــي تــحــويــل 

التحديات إلى فرص لإبداع والتطوير.

وأكــــــدت هــــذه الــجــائــحــة الـــتـــي تــشــهــدهــا دول الـــعـــالـــم عــلــى نــجــاح 

بنية تحتية رقمية  بتأسيس  الــدولــة للعبور نحو مستقبل مــزدهــر 

مــتــطــورة جعلتها الــيــوم فــي مقدمة الــصــفــوف مــن حيث جاهزيتها 

في استمرارية الخدمات بكافة القطاعات وتعزيز منظومة العمل 

عـــن بـــعـــد، والـــتـــعـــامـــل بــاحــتــرافــيــة مـــع تـــداعـــيـــات هــــذه الــجــائــحــة مما 

ســــاهــــم فــــي حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى الـــمـــركـــز األول عـــربـــيـــاً وفـــــي غـــــرب آســـيـــا، 

والـــثـــامـــن عـــالـــمـــيـــاً فــــي مـــؤشـــر الـــخـــدمـــات الـــذكـــيـــة الــــصــــادر عــــن األمــــم 

المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات اإللكترونية«.
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حميد النعيمي: الثاني من ديسمبر فتح 
آفاق المستقبل الواعد بالخير والبناء 

عجمان - وام 

أكــــــــد صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ حـــمـــيـــد بــــــن راشـــــــــد الــــنــــعــــيــــمــــي، عــضــو 

الــمــجــلــس األعــــلــــى حـــاكـــم عـــجـــمـــان، أن شـــعـــب اإلمـــــــــارات كـــــان عــلــى 

موعد مع غد مشرق في يوم الثاني من ديسمبر 1971، فقد فتح 

هذا اليوم آفاق المستقبل الواعد بالخير والبناء الشامل ورفاهية 

وسعادة مجتمع اإلمارات. 

وأضــــــــــاف ســــمــــوه فـــــي كـــلـــمـــة وجــــهــــهــــا عــــبــــر مـــجـــلـــة »درع الــــوطــــن« 

بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الـــوطـــنـــي الـــــــــ49: »الــــيــــوم نـــقـــف إجـــــــاالً وتــــقــــديــــراً لــمــا 

وصــلــنــا إلــيــه بــفــضــل الــلــه ثـــم بــفــضــل الــقــيــادة الــرشــيــدة الــتــي حــولــت 

حــلــم االتــــحــــاد إلــــى إنـــجـــاز مــلــمــوس نــحــتــفــل بــــذكــــراه عـــامـــاً بــعــد عــام 

وقد أصبح االتحاد منارة األمــة التي تقتدي بنوره وتلهم اآلخرين 

بـــجـــمـــال رقــــــي هــــــذا اإلنـــــجـــــاز الـــــــذي يـــمـــتـــد فــــي عـــــــروق وشــــرايــــيــــن أبـــنـــاء 

دولتنا الغالية«. 

منارة األمة
وفيما يلي نص كلمة سموه: »يوم الثاني من ديسمبر 1971 كان 

شعب اإلمــــارات على مــوعــد مــع غــد مــشــرق، فقد فتح هــذا اليوم 

آفــاق المستقبل الواعد بالخير والبناء الشامل ورفاهية وسعادة 

مجتمع اإلمارات. اليوم نقف إجاالً وتقديراً لما وصلنا إليه بفضل 

الـــلـــه ثــــم بــفــضــل الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة الـــتـــي حـــولـــت حـــلـــم االتــــحــــاد إلـــى 

إنــجــاز ملموس نحتفل بــذكــراه عــامــاً بعد عــام وقــد أصــبــح االتــحــاد 

مـــنـــارة األمـــــة الـــتـــي تــقــتــدي بـــنـــوره وتــلــهــم اآلخــــريــــن بــجــمــال رقــــي هــذا 

اإلنجاز الذي يمتد في عروق وشرايين أبناء دولتنا الغالية«.

وأضـــــاف ســـمـــوه: »يــطــيــب لـــي فـــي هــــذه الـــذكـــرى أن أرفـــــع أســمــى 

آيــــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــــى صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 

زايـــد آل نــهــيــان رئــيــس الـــدولـــة، حفظه الــلــه، وإلـــى صــاحــب السمو 

الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئــيــس 

ــــلـــــه، وإلــــــــى صــــاحــــب الــســمــو  مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء حــــاكــــم دبــــــــي، رعــــــــاه الـ

الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الــقــائــد 

األعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ 

أعــــضــــاء الــمــجــلــس األعــــلــــى لـــاتـــحـــاد حـــكـــام اإلمــــــــــارات، وإلــــــى شــعــب 

اإلمارات الكريم، راجياً المولى العلي القدير أن يعيد علينا جميعاً 

هــــذا الـــيـــوم الــوطــنــي الــمــجــيــد وبـــادنـــا تــنــعــم بــالــمــزيــد مـــن االســتــقــرار 

واألمن والرخاء والسعادة«.

مجد 
وتابع سموه: »49 عاماً صنعت مجد أمة بقيادة زعيم خالد أرسى 

دعائم نهضتها الحضارية واإلدارية عبر مسيرة حفلت باإلنجازات 

داخلياً وخارجياً وتجلت في الكثير من المواقف، هذه المعجزة 

التي تحققت كان وراءها الرجل الذي هيأته األقدار ليقود نهضة 

ــــلـــــه الــــشــــيــــخ زايـــــــــد بــن  شــــعــــب وانـــــبـــــعـــــاث أمـــــــــة، الــــمــــغــــفــــور لــــــه بـــــــــإذن الـ

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رحل مخلفاً وراءه سيرة 

حميدة، ومواقف نبيلة، وأخاقاً كريمة، وأعماالً جليلة، ومنزلة 

رفــيــعــة، ومــكــانــة ســامــيــة. واســتــطــاع زايـــد وجــيــل اآلبــــاء المؤسسين 

بحكمتهم، قــيــادة شعبهم إلـــى أنــجــح مــســيــرة اتــحــاديــه حــضــاريــة، 

وكان األجمل واألروع هو الحفاظ على هذه التجربة والتأكيد على 

تطويرها لما فيه مصلحة شعب اإلمارات وفخر األمة العربية«.

وأضــــــــــاف ســـــمـــــوه: »وإن فـــــي قــــيــــادتــــنــــا الــــحــــالــــيــــة األســــــــــوة الــحــســنــة 

والــمــثــل الــحــي، فــقــد اختصنا الــلــه بــقــيــادة تــجــل وتــوقــر بــنــاة دولتنا 

ــــاً الــــوطــــن فــــي حــــدقــــات عـــيـــونـــهـــا، ومـــا  ــــمـ وصــــنــــاع نــهــضــتــنــا وتــــضــــع دائـ

فــتــئــت تــجــدد الـــعـــزم وتــخــلــص الــنــيــة فـــي كـــل عــمــل تــرجــو مـــن ورائـــه 

رفعة الوطن وعزة المواطن«.

حمد الشرقي: ذكرى خالدة في ضمير أبناء الوطن
الفجيرة - وام 

أكــــــد صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ حـــمـــد بـــــن مـــحـــمـــد الــــشــــرقــــي عــضــو 

الــــمــــجــــلــــس األعــــــلــــــى حـــــاكـــــم الــــفــــجــــيــــرة أن ذكــــــــــرى الــــــيــــــوم الــــوطــــنــــي 

لــــدولــــة اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة هــــي ذكــــــرى خــــالــــدة وعـــزيـــزة 

مــحــفــورة فـــي ضــمــيــر أبـــنـــاء الـــوطـــن الــغــالــي، الــتــي ســطــرت بــرؤيــة 

قيادة حكيمة تستشرف المستقبل وتسعى إلى تحقيق الخير 

والسعادة واألمان لشعبها والمقيمين على أرضها.

وقـــــــال ســــمــــوه فــــي كـــلـــمـــة وجـــهـــهـــا عـــبـــر مـــجـــلـــة »درع الــــوطــــن« 

بمناسبة اليوم الوطني: »49 عاماً مّرت على قيام دولة اإلمارات 

الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، ذكـــرى االنــطــاقــة الــمــبــاركــة التــحــادنــا، الــذي 

أعلن عنه في الثاني من ديسمبر عــام 1971، بقيادة المغفور 

له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

حيث بنى نهضته على قاعدة سليمة تفيض بالُلحمة الوطنية 

ــــارات  والــمــحــبــة والـــعـــطـــاء واإلرادة الـــصـــادقـــة، لــيــرتــبــط اســــم اإلمــ

أيـــنـــمـــا ذكـــــر بــــاإلنــــجــــازات الــعــظــيــمــة وبـــقـــيـــم الـــتـــعـــايـــش والــتــســامــح 

النبيلة بين مختلف الثقافات«. 

واحة خضراء 
وأضاف: »من خال هذه المناسبة الخالدة، ذكرى االنطاقة 

األولـــــــى لــتــأســيــس الــــدولــــة والــــتــــي بــنــيــت بــعــزيــمــة وجــــهــــود الـــقـــادة 

الــمــخــلــصــيــن، أشــــرقــــت شـــمـــس االتـــــحـــــاد، وتـــحـــقـــق الـــحـــلـــم الــــذي 

ــــا كـــــــــان الـــــشـــــعـــــب اإلمــــــــــاراتــــــــــي وقــــــيــــــادتــــــه الــــــرشــــــيــــــدة يـــســـعـــيـــان  ــــالـــــمـ طـ

لتحقيقه، لبناء دولــة حضارية مــزدهــرة على كافة األصــعــدة، 

فـــتـــحـــولـــت الـــــصـــــحـــــراء إلـــــــى واحـــــــــة خــــــضــــــراء، وتـــجـــمـــلـــت الـــنـــفـــوس 

بالمحبة والعطاء وكان بناء اإلنسان يسبق بناء المكان فعرفنا 

معنى السعادة ومضينا نحو المستقبل«.

وفــــي مـــا يــلــي نـــص كــلــمــة ســـمـــوه: »49 عـــامـــاً مـــــّرت عــلــى قــيــام 

دولـــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الـــمـــتـــحـــدة، ذكـــــرى االنـــطـــاقـــة الــمــبــاركــة 

التــحــادنــا، الـــذي أعــلــن عنه فــي الثاني مــن ديسمبر عــام 1971، 

بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

ثـــراه، حيث بنى نهضته على قــاعــدة سليمة تفيض  طيب الــلــه 

بالُلحمة الوطنية والمحبة والعطاء واإلرادة الصادقة، ليرتبط 

اسم اإلمــارات أينما ذكر باإلنجازات العظيمة وبقيم التعايش 

والتسامح النبيلة بين مختلف الثقافات«.

جهود 
وأضــــاف ســمــوه: »ومــــن خـــال هـــذه الــمــنــاســبــة الــخــالــدة، ذكــرى 

االنطاقة األولــى لتأسيس الدولة والتي بنيت بعزيمة وجهود 

الـــقـــادة الــمــخــلــصــيــن، أشـــرقـــت شــمــس االتـــحـــاد، وتــحــقــق الحلم 

الـــذي طالما كــان الشعب اإلمــاراتــي وقــيــادتــه الــرشــيــدة يسعيان 

لتحقيقه، لبناء دولــة حضارية مــزدهــرة على كافة األصــعــدة، 

فـــتـــحـــولـــت الـــــصـــــحـــــراء إلـــــــى واحـــــــــة خــــــضــــــراء، وتـــجـــمـــلـــت الـــنـــفـــوس 

بالمحبة والعطاء وكان بناء اإلنسان يسبق بناء المكان فعرفنا 

معنى السعادة ومضينا نحو المستقبل. إن دولة اإلمارات لم 

تصل إلى هذه المكانة الرفيعة بين دول العالم، إال من خال 

تمسكها بنهج اآلباء المؤسسين، واستلهامها ببرنامج العمل 

الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالنظر نحو المستقبل، بثقة 

وعزيمة والتصدي لجميع التحديات التي نواجهها، في سبيل 

أن يحصد أبناء شعبنا الغالي، ثمار التنمية المستدامة، من 

خال مجموعة من المبادرات المهمة والــرؤى االستراتيجية، 

حـــيـــث وضــــعــــت بـــالـــفـــعـــل أهــــــــداف هـــــذه الــتــنــمــيــة كـــمـــبـــدأ إرشـــــــادي 

لــمــعــظــم مــشــاريــعــهــا الــمــســتــقــبــلــيــة الـــقـــادمـــة، فــانــتــهــجــت سياسة 

فـــي أن تـــكـــون بـــالـــمـــراكـــز األولــــــى فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، وذلـــك 

انــطــاقــاً مــن الــجــهــود الدبلوماسية وبــنــاء الــعــاقــات بينها وبين 

ــــــي، ووصــــــــــوالً إلــــــى تـــســـخـــيـــر الـــــمـــــوارد  ــــــدولـ مــحــيــطــهــا الـــخـــلـــيـــجـــي والـ

المتاحة التي حباها الله بها، فسخرتها في بناء نهضة شاملة 

بـــــا حـــــــــدود، ورســـــخـــــت ثـــــوابـــــت االتـــــحـــــاد وعـــمـــقـــت حـــــب الــــوطــــن، 

وعززت قيم االنتماء والوالء«.

تحدي األزمات
وتـــابـــع صـــاحـــب الــســمــو حـــاكـــم الـــفـــجـــيـــرة: »كـــمـــا أثــبــتــت اإلمــــــارات 

قدرتها على تحدي األزمات والتصدي لها على أعلى مستوى، 

وخاصة في ظل أزمة وباء فيروس »كورونا«، فحققت كفاءة 

عــــالــــيــــة، وتـــعـــامـــلـــت مــــع األزمــــــــة بـــجـــديـــة واحــــتــــرافــــيــــة قــــل نــظــيــرهــا 

بقيادة مباشرة وحكيمة مــن قبل أخــي صاحب السمو  عالمياً 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة، حيث طبقت الدولة أفضل المعايير 

العلمية والعملية، من خال توفيرها الرعاية الصحية الشاملة 

لــجــمــيــع الـــمـــصـــابـــيـــن وتـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــج الــتــعــقــيــم الـــوطـــنـــي وإطـــــاق 

حزمة محّفزات لاقتصاد الوطني لدعم أنشطة البنوك وقطاع 

األعمال، وتخفيف العبء والرسوم على الشركات واألفراد«.

رؤية حكيمة 
واخــــتــــتــــم ســـــمـــــوه: »إن ذكـــــــــرى الـــــيـــــوم لـــلـــوطـــنـــي لـــــدولـــــة اإلمــــــــــارات 

الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــدة هــــــي ذكــــــــــرى خــــــالــــــدة وعـــــــزيـــــــزة مـــــحـــــفـــــورة فــي 

ضمير أبناء الوطن الغالي، التي سطرت برؤية قيادة حكيمة 

تــســتــشــرف الــمــســتــقــبــل وتـــســـعـــى إلـــــى تــحــقــيــق الـــخـــيـــر والـــســـعـــادة 

واألمــــان لشعبها والمقيمين على أرضــهــا. وفــي هــذه المناسبة 

الــعــزيــزة عــلــى قــلــوبــنــا، ذكـــرى مـــرور 49 عــامــاً عــلــى قــيــام اتــحــادنــا 

ــــاحـــــب الـــســـمـــو  ـــــدم بــــخــــالــــص الــــتــــهــــانــــي إلـــــــى أخـــــــي صـ ـــــقـ الــــمــــجــــيــــد. أتـ

الــشــيــخ خليفة بــن زايـــد آل نــهــيــان رئــيــس الـــدولـــة، حفظه الــلــه، 

وإلــــى أخـــوانـــي أصــحــاب الــســمــو أعــضــاء الــمــجــلــس األعــلــى حكام 

اإلمارات وإلى شعب اإلمارات«.

سلطان القاسمي: تعود علينا ذكرى 
اليوم الوطني ودولتنا تنعم برخاء وعزة

الشارقة - وام 

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عــضــو الــمــجــلــس األعــلــى حــاكــم الــشــارقــة أن ذكــــرى الــيــوم الــوطــنــي 

تعود علينا ودولتنا تنعُم برخاء وعزة بفضل الرجال المؤسسين 

الذين غرسوا قيم الوحدة والتراحم وحب العمل والعطاء بين 

أبناء شعبنا.

وأضــــاف فــي كلمة وجــهــهــا عــبــر »مــجــلــة درع الــوطــن« بمناسبة 

ــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة: »نحتفي  الــيــوم الــوطــنــي الـــــ49 لــدولــة اإلمــ

بــذكــرى الــثــانــي مــن ديــســمــبــر هـــذا الــيــوم الــعــظــيــم مــن تــاريــخ بــادنــا 

ونعبر فيه عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته دولة اإلمارات العربية 

المتحدة من نهضة شاملة حتى غدت نموذجاً وحدوياً فريداً«.

قيم 
وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو حاكم الشارقة: »تعود علينا 

ذكرى هذا اليوم - الذي أسس لهذه الدولة الطيبة، وأسس لكل 

يـــــوم تـــــاه مــــن أيـــامـــهـــا الـــمـــبـــاركـــة، وأســــــس لـــكـــل نـــجـــاحـــاتـــهـــا، ولــكــل 

إنجازتها -، ودولتنا تنعُم برخاء وعزة بفضل الرجال المؤسسين 

الذين غرسوا قيم الوحدة والتراحم وحب العمل والعطاء بين 

أبناء شعبنا وحثوا األنفس على السعي الدائم لتحقيق النجاح 

تلو النجاح«.

نهضة شاملة 
وأضــــاف ســمــوه: »نــحــتــفــي بــذكــرى الــثــانــي مــن ديــســمــبــر هـــذا الــيــوم 

ــــتـــــزازنـــــا وفــــخــــرنــــا بــمــا  الـــعـــظـــيـــم مـــــن تـــــاريـــــخ بـــــادنـــــا ونـــعـــبـــر فـــيـــه عـــــن اعـ

حققته دولــة اإلمـــارات العربية المتحدة مــن نهضة شاملة حتى 

غدت نموذجاً وحدوياً فريداً وصرحاً قوي األركان جعلتها تتبوأ 

مــــكــــانــــة مــــرمــــوقــــة بــــيــــن الـــــــــــدول، ويــــنــــظــــر لــــهــــا الــــعــــالــــم نــــظــــرة احــــتــــرام 

وتقدير لما حققته من مكتسبات جعلها في مصاف األمم«.

طريق الخير
وتابع سموه: »في هذا اليوم من كل عام، نستذكر قرار المغفور 

لـــه بـــــإذن الـــلـــه تــعــالــى الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان وإخـــوانـــه 

المؤسسين بقيام االتــحــاد وكلهم يقين وإيــمــان بــأن الــوحــدة هي 

طـــريـــق الـــخـــيـــر، وأنـــهـــا الــســبــيــل لــلــتــطــور والـــتـــقـــدم والـــحـــيـــاة الــكــريــمــة 

ألبـــنـــاء الـــوطـــن. وال يــســعــنــي فـــي هـــذا الــمــقــام ســـوى أن أهــنــئ أخــي 

صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خليفة بــن زايـــد آل نــهــيــان رئــيــس الــدولــة، 

حفظه الــلــه، وإخــوانــي أصــحــاب السمو أعــضــاء المجلس األعلى 

حكام اإلمارات بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً«.

تهنئة
ــــتـــــور ســــلــــطــــان بــن  ــــــال صــــاحــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ الـــــدكـ  قـ

ــــقـــــاســـــمـــــي عـــــضـــــو الــــمــــجــــلــــس األعـــــــلـــــــى حــــاكــــم  مــــحــــمــــد الـ

الـــشـــارقـــة: أهــنــئ كـــل أبــنــائــي وبــنــاتــي بــالــيــوم الــوطــنــي، 

وأن  آبــــــــــائــــــــــهــــــــــم،  مــــــــســــــــيــــــــرة  يــــــــــواصــــــــــلــــــــــوا  أن  ونــــــــــدعــــــــــوهــــــــــم 

يــحــصــنــوا أنــفــســهــم بــقــّيــم الــمــجــتــمــع، ويـــســـيـــروا على 

ــــيـــــادتـــــهـــــم، وأن يــــــــتــــــــزودوا مــــــن الــــعــــلــــم بـــــقـــــدر مــا  نــــهــــج قـ

يستطيعون، وأن يحرصوا على زرع حب الوطن في 

نفوس أبنائهم، ودعوتنا لوطننا بالتوفيق والسداد 

والتطور والنماء والقوة.

سلطان بن خليفة: اإلمارات تحّول التحديات 
إلى إنجازات نوعية

 محمد بن خليفة: المحطة التاريخية األهم 
في مسيرة شعبنا ودولتنا

أبوظبي - وام 

تـــــوجـــــه ســــمــــو الــــشــــيــــخ الـــــدكـــــتـــــور ســـلـــطـــان 

بـــن خــلــيــفــة آل نــهــيــان مــســتــشــار صــاحــب 

الــســمــو رئـــيـــس الــــدولــــة بــأســمــى الــتــهــانــي 

والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حــفــظــه الــــلــــه، وصــــاحــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الــــــدولــــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء حـــاكـــم 

دبــــــــــــــــي، رعــــــــــــــــاه الــــــــــلــــــــــه، وصــــــــــاحــــــــــب الـــــســـــمـــــو 

الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــي 

عــــــــهــــــــد أبـــــــــوظـــــــــبـــــــــي نـــــــــائـــــــــب الـــــــــقـــــــــائـــــــــد األعــــــــلــــــــى 

ــــقـــــوات الـــمـــســـلـــحـــة وأصـــــــحـــــــاب الـــســـمـــو  ــــلـ لـ

أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات 

وأولـــيـــاء الــعــهــود والــشــعــب اإلمــــاراتــــي بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي 

التاسع واألربعين لقيام دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وأكد سموه أن دولة اإلمارات العربية المتحدة 

غــــــدت نــــمــــوذجــــًا يـــحـــتـــذى إقـــلـــيـــمـــيـــًا وعــــالــــمــــيــــًا نــظــيــر 

مــــــــــــــــا حــــــــقــــــــقــــــــتــــــــه الـــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــة مــــــن 

إنجازات، كما أن التحديات 

تــــــــتــــــــحــــــــول عــــــــلــــــــى أيـــــــــــــــــــدي قــــــــيــــــــادة 

دولة اإلمارات وبكفاءة أبنائها 

وبـــنـــاتـــهـــا إلـــــى إنـــــجـــــازات نــوعــيــة، 

ــــة إلـــــــى الـــــعـــــالـــــم بـــأنـــه  ــــالــ وهـــــــي رســ

اإلنــــــــــــــســــــــــــــان  لـــــــــــطـــــــــــمـــــــــــوح  ســـــــــــقـــــــــــف  ال 

اإلماراتي.

وأضـــــاف: »إن الــقــيــادة الــحــكــيــمــة ال 

يـــمـــضـــي دون تــحــقــيــق  تـــجـــعـــل عـــــامـــــًا 

اإلنـــــــــــــــــجـــــــــــــــــازات تــــــــلــــــــو اإلنـــــــــــــــــجـــــــــــــــــازات وهــــــــي 

بــذلــك تــحــقــق حــلــم الـــوالـــد الــمــؤســس 

الــمــغــفــور لـــه الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان 

آل نـــهـــيـــان، طــــّيــــب الــــلــــه ثــــــــراه، بــــوطــــن يــحــتــضــن جـــمـــيـــع أبـــنـــائـــه 

ويحقق أحالمهم وتطلعاتهم«.

أبوظبي - وام 

رفع سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس 

التنفيذي إلمـــارة أبــوظــبــي، أســمــى آيــات 

التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب 

ــــيـــــخ خــــلــــيــــفــــة بـــــــن زايـــــــــــد آل  الـــــســـــمـــــو الـــــشـ

نهيان، رئيس الــدولــة، حفظه الله، 

وصـــــــــاحـــــــــب الــــــســــــمــــــو الــــــشــــــيــــــخ مـــحـــمـــد 

بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئيس 

الــــــــــدولــــــــــة رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب 

الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــد 

آل نـــهـــيـــان، ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي 

نــــائــــب الــــقــــائــــد األعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 

الـــــــــــمـــــــــــســـــــــــلـــــــــــحـــــــــــة، وإخــــــــــــــوانــــــــــــــهــــــــــــــم 

أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى 

حــكــام اإلمـــــــارات، وســمــو أولـــيـــاء الــعــهــود وشــعــب 

اإلمارات األصيل بمناسبة االحتفال باليوم الوطني الـ 49 للدولة، 

سائالً المولى عز وجل أن يعيده واإلمارات قيادة وحكومة وشعبًا 

تنعم بالخير والتقدم واالزدهار واألمن واألمان واالستقرار. وقال 

سموه في كلمة له بمناسبة االحتفال 

لــــــلــــــدولــــــة: »إن  الــــــــــ 49  الـــــوطـــــنـــــي  بـــــالـــــيـــــوم 

يـــــــــوم الـــــثـــــانـــــي مـــــــن ديــــســــمــــبــــر مـــــــن الـــــعـــــام 

األهــم  التاريخية  المحطة  1971 يمثل 

فــي مسيرة شعبنا ودولــتــنــا، وهــو يوم 

راســــــخ فــــي ذاكـــــــرة الــــوطــــن يـــــوم أشـــرقـــت 

الكبير  شمس االتــحــاد وتحقق الحلم 

واألمــنــيــة الــعــظــيــمــة، يـــوم تـــوحـــدت فيه 

ــــنـــــة لـــــلـــــعـــــالـــــم قـــــــيـــــــام دولـــــــــة  ــــلـ كــــلــــمــــتــــنــــا مـــــعـ

ــــيــــــة الــــــمــــــتــــــحــــــدة، دولــــــــة  ــــربــ ــــعــ اإلمـــــــــــــــــــــارات الــ

تــواصــل  فتية متماسكة اســتــطــاعــت أن 

الــنــجــاحــات واإلنـــــجـــــازات وأن تـــكـــون في 

مــــقــــدمــــة الــــــــــدول األكـــــثـــــر تــــــطــــــوراً ونــــــمــــــواً واســــــتــــــقــــــراراً فـــــي ظـــــل الــــرؤيــــة 

الواضحة واالستراتيجيات الحكيمة لقيادتنا«.   



رأس الخيمة - وام 

أكـــد صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ ســعــود بـــن صــقــر الــقــاســمــي، عضو 

المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة اإلمارات العربية 

المتحدة تمثل نموذجاً لوحدة الكلمة والتعاضد بين األشقاء 

ــــة االتـــــحـــــاد، واضـــعـــيـــن نـــصـــب أعــيــنــهــم  ــ الــــذيــــن تـــجـــمـــعـــوا تـــحـــت رايـ

مصلحة المجتمع وأبناء الوطن، ليسطروا من خاللها مسيرة 

مشرقة ورمزاً يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم باعتبارها 

واحدة من أكثر التجارب االتحادية استدامة.

وقــــــــال ســــمــــوه فـــــي كـــلـــمـــة وجـــهـــهـــا عـــبـــر مـــجـــلـــة »درع الــــوطــــن« 

بمناسبة الــيــوم الوطني الـــ 49: »نحتفل الــيــوم بالذكرى الـــ 49، 

لقيام دولــة االتــحــاد التي قامت على رؤيــة سديدة للمغفور له 

بــــإذن الــلــه الــشــيــخ زايــــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان، طــيــب الــلــه ثـــراه، 

وإخوانه مؤسسي االتحاد لصنع إنجاز استثنائي قائم على بناء 

اإلنسان واالستثمار فيه لجعل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

مـــــركـــــزاً لــــــالزدهــــــار والــــنــــمــــو الـــمـــســـتـــمـــر فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم بــمــا 

يحققه أبناؤها في كافة المجاالت«.

وأضــــــاف ســـمـــوه: »إنـــنـــا فـــي دولـــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 

ــــًة وشــــــعــــــبــــــاً، نــــســــيــــر بــــخــــطــــى راســـــــخـــــــة لــــنــــجــــعــــل مـــــــن دولـــــــة  ــــكــــــومــ حــ

اإلمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة، وذلك 

بحماية مقدراتنا اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية على حد 

سواء، والسعي جاهدين للتطور واالرتقاء على كافة الصعد، 

يملؤنا الفخر واالعـــتـــزاز بما تحقق مــن إنـــجـــازات، وتــقــودنــا روح 

االتــحــاد الــتــي تــســري فــي نــفــوس أبــنــاء اإلمــــارات نحو المزيد من 

اإلنجازات«.

واخـــتـــتـــم ســـمـــوه قــــائــــالً: »فـــــي هـــــذا الــــيــــوم ال يــســعــنــي إال أن أرفــــع 

أســمــى آيــــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات ألخـــي صــاحــب الــســمــو الشيخ 

خليفة بــن زايـــد آل نــهــيــان، رئــيــس الــدولــة، حفظه الــلــه، وأخــي 

ــتـــــوم، نـــائـــب  ــ ــــكـ صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــــــن راشــــــــــد آل مـ

رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، رعـــــاه الــلــه، 

وأخـــــي صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان، ولــي 

عهد أبوظبي نائب القائد األعــلــى للقوات المسلحة، وإخــوانــي 

ــــلـــــس األعــــــــلــــــــى حــــكــــام  أصــــــــحــــــــاب الـــــســـــمـــــو الــــــشــــــيــــــوخ أعــــــــضــــــــاء الـــــمـــــجـ

اإلمـــــــارات، حــفــظــهــم الـــلـــه، وإلــــى شــعــب دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة«.
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أم القيوين - وام 

أكـــــد صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ ســـعـــود بــــن راشــــــد الـــمـــعـــال عــضــو 

المجلس األعلى حاكم أم القيوين أن دولة اإلمارات العربية 

ــنـــــي الـــــــــ 49 فــــــي ظــــــل الــــقــــيــــادة  ــ ــيـــــوم الـــــوطـ ــ ــــالـ الــــمــــتــــحــــدة تـــحـــتـــفـــل بـ

الـــرشـــيـــدة لــصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل نــهــيــان 

رئيس الدولة،حفظه الله، لنستكمل خطط العمل لتحقيق 

أفــضــل الــنــتــائــج فــي إطـــار االســتــراتــيــجــيــة المنهجية لــلـــ 50 عــامــاً 

القادمة.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن« 

بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الـــوطـــنـــي:»نـــســـتـــذكـــر فــــي هـــــذا الــــيــــوم الـــقـــاعـــدة 

ــــــي وضــــــــــع خــــطــــطــــهــــا الـــــشـــــامـــــلـــــة اآلبــــــــــاء  ــتـ ــ ــ االتــــــــحــــــــاديــــــــة الــــمــــتــــيــــنــــة الـ

الــــمــــؤســــســــون،رحــــمــــهــــم الـــــلـــــه، وفـــــــق رؤيــــــــة الــــمــــغــــفــــور لـــــه بـــــإذن 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثــراه، الذي 

وضــــع الــلــبــنــة األولــــــى لـــالتـــحـــاد، وأخـــــذ أبــــنــــاؤه األوفــــيــــاء بنهجه 

ــــتـــــمـــــدت عــــلــــى بـــــنـــــاء اإلنـــــــســـــــان وفــــــــق خــطــة  ــــاتـــــه الـــــتـــــي اعـ وطـــــمـــــوحـ

شـــامـــلـــة بـــعـــيـــدة الــــمــــدى مـــدعـــمـــة بـــتـــالحـــم شــعــبــي وإرادة قــويــة 

جمعت بين األصالة والمعاصرة لبلوغ آمال وتطلعات أبناء 

الوطن وأصبحت اإلمارات اليوم تسابق الزمن لبلوغ أهدافها 

لتحقق الصدارة العالمية وفق أرقى المعايير«.

وفــيــمــا يــلــي نــص كلمة ســمــوه: »فـــي ظــل الــقــيــادة الــرشــيــدة 

لــــصــــاحــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــــــن زايـــــــــد آل نــــهــــيــــان رئـــيـــس 

الدولة،حفظه الله، تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

باليوم الوطني الـ 49 لنستكمل خطط العمل لتحقيق أفضل 

الـــنـــتـــائـــج فــــي إطــــــار االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــنــهــجــيــة لــلــخــمــســيــن عـــامـــاً 

الــقــادمــة مــســتــذكــريــن الــقــاعــدة اإلتـــحـــاديـــة الــمــتــيــنــة الــتــي وضــع 

خططها الشاملة اآلباء المؤسسون،رحمهم الله، وفق رؤية 

المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب 

الـــلـــه ثـــــراه، الـــــذي وضــــع الــلــبــنــة األولـــــى لـــالتـــحـــاد، وأخـــــذ أبـــنـــاؤه 

األوفــيــاء بنهجه وطموحاته التي اعتمدت على بناء اإلنسان 

ــــــق خــــطــــة شــــامــــلــــة بــــعــــيــــدة الـــــمـــــدى مــــدعــــمــــة بــــتــــالحــــم شــعــبــي  وفـ

وإرادة قـــويـــة جــمــعــت بــيــن األصــــالــــة والـــمـــعـــاصـــرة لــبــلــوغ آمـــال 

وتــــطــــلــــعــــات أبـــــنـــــاء الـــــوطـــــن وأصــــبــــحــــت اإلمـــــــــــــارات الـــــيـــــوم تـــســـابـــق 

الـــزمـــن لــبــلــوغ أهــدافــهــا لــتــحــقــق الـــصـــدارة الــعــالــمــيــة وفـــق أرقـــى 

المعايير«.

تطوير 
وأضـــــاف ســـمـــوه:»لـــقـــد ســعــت حــكــومــة دولـــــة اإلمـــــــارات بــقــيــادة 

صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم نـــائـــب 

رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبــي،رعــاه الله، 

إلى تطوير األداء الحكومي وفق رؤية سموه لتحقيق التميز 

ــــة وتـــــعـــــزيـــــز االقــــــتــــــصــــــاد وتــــأهــــيــــل  ــــافــ فـــــــي قـــــطـــــاعـــــات الــــــخــــــدمــــــات كــ

الــــقــــيــــادات الـــشـــابـــة لـــتـــأخـــذ دورهـــــــا فــــي تــنــفــيــذ الـــمـــهـــام الــوطــنــيــة 

للخمسين عــامــاً الــقــادمــة. وفـــي إطــــار الــفــعــالــيــات االقــتــصــاديــة 

ســتــســتــضــيــف إمـــــــارة دبـــــي وعـــلـــى هـــامـــش إكـــســـبـــو 2020 الــقــمــة 

العالمية للحكومات التي ستضم أكبر سوق عالمي للتجارب 

الـــحـــكـــومـــيـــة بــــاإلضــــافــــة إلـــــى كـــونـــهـــا أكــــبــــر مـــنـــصـــة ســـُتـــعـــرض مــن 

خاللها الخطط واإلستراتيجيات االقتصادية خالل السنوات 

القادمة وفق منظور اقتصادي عالمي حديث«.

سعود المعال: اإلمارات تسابق 
الزمن لتحقق الصدارة العالمية

سعود القاسمي: اإلمارات نموذج 
لوحدة الكلمة تحت راية االتحاد

سموه:  إنجاز استثنائي   ›
قائم على بناء اإلنسان 

واالستثمار فيه
 
 

منال بنت محمد: إنجازات اإلمارات تحقيق لحلم زايد الخير واآلباء المؤسسين
دبي - البيان

توجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايــد آل نهيان، نائب رئيس 

ــــر شــــــؤون الــــرئــــاســــة، ســـمـــو الــشــيــخــة مـــنـــال بــنــت  مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــ

مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم رئــيــســة مــجــلــس اإلمـــــــارات لـــلـــتـــوازن بين 

الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بأصدق التهاني والتبريكات 

إلى القيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 

االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة 

التنمية األســريــة )أم اإلمـــــارات( بمناسبة  الرئيسة األعــلــى لمؤسسة 

اليوم الوطني الـ49 لدولة اإلمارات. 

وأكـــــدت ســمــوهــا أن االحـــتـــفـــال بــالــيــوم الــوطــنــي الــــــ49 لــقــيــام دولـــة 

اإلمارات العربية المتحدة وتزامنه مع عام االستعداد للخمسين، 

ــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة والـــــنـــــظـــــرة الــــثــــاقــــبــــة لـــلـــقـــيـــادة  ــ ــــرؤيـ ــ ــــأتـــــي لــــيــــؤكــــد الـ ــــا يـ ــــمـ إنـ

الــــرشــــيــــدة فـــــي الـــــوصـــــول بـــــــاإلمـــــــارات لــــلــــريــــادة الـــعـــالـــمـــيـــة فـــــي مــخــتــلــف 

الــمــجــاالت، تــرســيــخــاً للنهج الـــذي أرســــاه الــمــغــفــور لـــه، الــشــيــخ زايــد 

بــــن ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان، واآلبـــــــــاء الـــمـــؤســـســـون لــــالتــــحــــاد، طـــّيـــب الــلــه 

ثــــراهــــم، فــــي األخــــــذ بـــأســـبـــاب الــنــهــضــة والـــتـــقـــدم الــمــبــنــي عـــلـــى الــعــلــم 

واالســتــثــمــار فــي الــمــورد البشري لتحقيق الــرفــاه واالزدهــــار للشعب 

اإلماراتي، وترسيخ مكانة الدولة على الخارطة العالمية، مضيفًة 

إن االحــتــفــال باليوم الوطني يجسد جميع معاني الفخر واالعــتــزاز 

بــاآلبــاء المؤسسين والقيادة الرشيدة وبهذه اإلنــجــازات المتحققة 

في كافة أرجاء الدولة، ويسطر فيه اإلماراتيون أعظم األمثلة في 

الوالء واالنتماء.

تطور 
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشــد آل مكتوم إن ما 

تــشــهــده اإلمــــــــارات حـــالـــيـــاً مـــن تـــطـــور ونـــجـــاحـــات بــمــخــتــلــف الــمــجــاالت 

وعلى كافة األصعدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية 

في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 

بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نــهــيــان، ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد األعــلــى لــلــقــوات المسلحة، 

ام  وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى حكَّ

اإلمــــارات، هــو تحقيق لحلم »زايـــد الخير« واآلبـــاء المؤسسين وما 

أرســــوه مــن دعــائــم قــويــة لــمــشــروع وطــنــي اتــحــادي يــرتــكــز عــلــى هوية 

وطــنــيــة وقــيــم أصــيــلــة ومـــبـــادئ ثــابــتــة شــّكــلــت منطلقاً لتنمية شاملة 

مستدامة ومجتمع تتعايش فيه جميع الثقافات بــوٍد ووئـــاٍم، مع 

الــتــركــيــز عــلــى االســتــثــمــار فـــي الــعــنــصــر الــبــشــري بــاعــتــبــاره رأس الــمــال 

الحقيقي لتحقيق التقدم في مختلف المجاالت.

وأضافت سموها إن االحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلب 

كــــل إمـــــاراتـــــي يـــدعـــونـــا لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــكــتــســبــاتــنــا ويـــحـــفـــزنـــا لــمــواصــلــة 

الــــجــــهــــود، كـــــل فـــــي مــــوقــــعــــه، لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــمـــكـــتـــســـبـــات وتــحــقــيــق 

مزيد من اإلنجازات التي تشكل محوراً لالنطالق نحو المستقبل، 

مؤكدة سموها أن المكانة العالمية التي تحظى بها اإلمارات حالياً 

والمشروعات الرائدة في ربوع الدولة هي مصدر فخر واعتزاز لكل 

إماراتي، الفتة سموها إلى أن كل ذلك لم يكن يتحقق إال باالنتماء 

لـــلـــوطـــن والــــتــــالحــــم الـــفـــريـــد بـــيـــن الــــقــــيــــادة والـــشـــعـــب ووحــــــــدة الـــهـــدف 

والرغبة في أن يكون الجميع شريكاً في التطور والنجاح. 

نجاحات 
كـــمـــا أعــــربــــت ســـمـــوهـــا عــــن اعــــتــــزازهــــا بـــالـــنـــجـــاحـــات واإلنـــــــجـــــــازات الــتــي 

ــــيـــــة فــــي مــخــتــلــف الــــمــــجــــاالت والــــتــــي شــكــلــت  ــــمـــــرأة اإلمـــــاراتـ حــقــقــتــهــا الـ

عــالمــة مضيئة ومــكــونــاً رئيسياً فــي هــذه المسيرة الــمــبــاركــة للدولة 

عــلــى مـــدى نــصــف قـــرن، مــشــيــدًة بــالــدعــم الـــذي تــقــدمــه لــهــا الــقــيــادة 

الـــرشـــيـــدة والـــرعـــايـــة الــــالمــــحــــدودة الـــتـــي تــحــيــطــهــا بــهــا ســمــو الــشــيــخــة 

فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس 

ــــلــــــى لـــمـــؤســـســـة الـــتـــنـــمـــيـــة  ــــلــــــى لــــألمــــومــــة والــــطــــفــــولــــة الــــرئــــيــــســــة األعــ األعــ

األسرية، وما كفله لها الدستور اإلماراتي من مساواة في الحقوق 

والواجبات وتكافؤ للفرص في العمل وشغل المناصب، ما شكل 

أســـاســـاً قـــويـــاً لــلــنــهــضــة والــتــمــاســك الــمــجــتــمــعــي وتــمــكــيــن الـــمـــرأة من 

القيام بــدورهــا االجتماعي واالقــتــصــادي، مــؤكــدًة أن هــذه العوامل 

ســــاهــــمــــت فـــــي تـــحـــقـــيـــق تــــجــــربــــة إمـــــاراتـــــيـــــة أصــــبــــحــــت نـــــمـــــوذجـــــاً عـــالـــمـــيـــاً 

يحتذى به في دعم المرأة وإنجاح دورها، واالرتقاء بمكانة الدولة 

فــي الــتــقــاريــر والــمــؤشــرات العالمية المعنية بــالــمــرأة والـــتـــوازن بين 

الــجــنــســيــن، حــيــث جـــــاءت فـــي الـــمـــركـــز األول عــالــمــيــاً بــمــؤشــر نسبة 

تمثيل اإلنــــاث فــي الــبــرلــمــان، ضــمــن نسخة الــعــام 2020 مــن تقرير 

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية 

الـــعـــالـــمـــي الـــتـــابـــع لــلــمــعــهــد الــــدولــــي لــلــتــنــمــيــة اإلداريـــــــــة بــمــديــنــة لـــــوزان 

ـــــ26 عــالــمــيــاً في  الــســويــســريــة، وجــــاءت فــي الــمــرتــبــة األولــــى عــربــيــاً والـ

تـــقـــريـــر الــــمــــســــاواة بـــيـــن الــجــنــســيــن لـــعـــام 2019 الـــــصـــــادر عــــن بــرنــامــج 

األمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، واحـــتـــلـــت الــمــرتــبــة األولــــــى عـــربـــيـــاً فـــي ســــّد الــفــجــوة 

بين  للفجوة  العالمي  بالتقرير  الجنسين  بين  والــمــســاواة  النوعية 

الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، كما 

ــــمـــــرأة واألعـــــمـــــال والــــقــــانــــون 2020 الـــــصـــــادر عــــن الــبــنــك  أكـــــد تـــقـــريـــر الـ

الــــدولــــي أن اإلمـــــــــارات مــــن أفـــضـــل الـــــــدول عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم فــي 

الــتــحــســيــنــات الـــتـــي وثـــقـــهـــا الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــــي مـــجـــال تــمــكــيــن الـــمـــرأة 

اقتصادياً.  

سموها:  تزامن االحتفال   ›
باليوم الوطني مع 

االستعداد للخمسين يؤكد 
الرؤية المستقبلية للقيادة

نجاحات المرأة اإلماراتية   ›
بدعم القيادة ورعاية 

الشيخة فاطمة عالمة 
مضيئة في المسيرة 

المباركة للدولة 

‹  اإلمارات تحتل مكانة 
مرموقة في تقارير 

التنافسية العالمية للتوازن 
بين الجنسين

طحنون بن زايد:  نحتفل  باالتحاد الراسخنهيان بن زايد: اتحاد مجيد عامر بالمحبة
أبوظبي - وام

ــــيــــــان رئــــيــــس  ــــهــ ــــان بــــــــن زايـــــــــــــد آل نــ ــــيــ ــــهــ ــــيــــــخ نــ ــــو الــــــشــ ــــمــ  قـــــــــــال ســ

مـــــجـــــلـــــس أمـــــــــنـــــــــاء مــــــؤســــــســــــة زايــــــــــــــد بـــــــــن ســــــلــــــطــــــان آل نــــهــــيــــان 

لـــأعـــمـــال الـــخـــيـــريـــة واإلنــــســــانــــيــــة، إنـــه 

مـــــــــــع اســــــــــتــــــــــشــــــــــراف الـــــــيـــــــوبـــــــيـــــــل الــــــذهــــــبــــــي 

لــــــدولــــــة اإلمــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة الـــمـــتـــحـــدة 

2021 ونحن على أبواب عيد االتحاد 

الــــتــــاســــع واألربــــعــــيــــن نــــكــــون فــــي بــلــدنــا 

الغالي قد قطعنا شوطًا واسعًا من 

الــنــقــات الــنــوعــيــة الــمــتــمــيــزة، تدرجنا 

فـــيـــهـــا عـــلـــى ســـلـــم الـــمـــجـــد والــــحــــضــــارة 

وتــــــــــــصــــــــــــدرنــــــــــــا فــــــــيــــــــهــــــــا مــــــــــــــراكــــــــــــــز مــــــتــــــقــــــدمــــــة 

ــــتـــــعـــــددة فــــــي الــــعــــلــــم،  فــــــي مــــــجــــــاالت مـ

حــيــث انــتــشــرت الـــمـــدارس والــمــعــاهــد 

والـــــــــــمـــــــــــراكـــــــــــز والــــــــــجــــــــــامــــــــــعــــــــــات، ومـــــــــراكـــــــــز 

الــــدراســــات والــبــحــوث الــعــلــمــيــة فـــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 

وفي الصحة.

وأضــــــــــــاف ســـــمـــــوه فــــــي كــــلــــمــــة وجــــهــــهــــا عــــبــــر مــــجــــلــــة »درع 

الــــــــــ 49: إن األطــــــبــــــاء  ــــنــــــي  الــــــوطــ الـــــــيـــــــوم  بــــمــــنــــاســــبــــة  الــــــــوطــــــــن« 

ــــمــــــارســــــة مــــعــــظــــم الــــتــــخــــصــــصــــات  ــــيـــــن بـــــــرعـــــــوا فـــــــي مــ ــــنـ الـــــمـــــواطـ

الطبية وتقدموا في معالجة األمراض المزمنة، وساهموا 

إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر فــــي نـــشـــر أفــــضــــل الــــبــــحــــوث وشــــــاركــــــوا بــأكــبــر 

الــعــمــلــيــات مــســتــخــدمــيــن آخــــر مــبــتــكــرات الــتــكــنــولــوجــيــا من 

األجهزة الحديثة وكذلك الحال في الصناعة.

وقــــــال ســـمـــوه »إنــــنــــا ونـــحـــن عـــلـــى أعــــتــــاب الــــعــــام الــجــديــد 

عـــلـــى قـــيـــام االتــــحــــاد فـــإنـــنـــا نــــبــــارك تــلــك 

ـــــة الــــــــتــــــــي جــــمــــعــــت  األيــــــــــــــــــــــادي الـــــــشـــــــجـــــــاعــ

ــــبـــــع تـــــحـــــت رايـــــــة  ــــلــــــوب اإلمـــــــــــــــــارات الـــــسـ قــ

هذا االتحاد المجيد العامر بالمحبة 

الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــــــصـــــــادقـــــــة والـــــــيـــــــانـــــــع بــــثــــمــــار 

الـــــخـــــيـــــر الــــــتــــــي غــــــــــرس بــــــــذورهــــــــا الــــقــــائــــد 

المؤسس المغفور له الشيخ زايد، 

طـــيـــب الـــلـــه ثـــــــراه، ســــنــــوات مـــضـــت فــي 

بـــنـــاء أحــــــدث دولــــــة وأجـــمـــلـــهـــا حـــضـــارة 

وهــــــــــي تــــتــــســــم بــــــــــــــأروع صــــــــــور االزدهــــــــــــــار 

واالستقرار والتقدم اإلنساني«. 

قيادة 
ولــفــت ســمــوه إلـــى أن االتـــحـــاد وبــفــضــل الــقــيــادة الحكيمة 

المخلصة حقق نقلة نوعية مفصلية انطلقت في زمن ال 

يحسب في مراحل تاريخ تغيير الشعوب واألمــم. ولكن 

اإلرادة القوية والصلبة التي وفرتها حكمة قيادتنا األمينة 

بمسؤوليتها أمام شعبها.   

أبوظبي - وام

قــــال ســمــو الــشــيــخ طــحــنــون بـــن زايـــــد آل نــهــيــان مــســتــشــار 

ــــتـــــاســـــع  األمـــــــــــــن الـــــــوطـــــــنـــــــي، نــــحــــتــــفــــل فــــــــي الــــــــيــــــــوم الــــــوطــــــنــــــي الـ

واألربــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــن بـــــــــــــنـــــــــــــمـــــــــــــوذج االتــــــــــــــحــــــــــــــاد 

الــــــــــــــــــراســــــــــــــــــخ، حـــــــــيـــــــــث نـــــــحـــــــتـــــــفـــــــي بـــــــهـــــــذه 

الـــمـــنـــاســـبـــة الـــعـــظـــيـــمـــة الــــتــــي تــجــســد 

مـــــــســـــــيـــــــرة تـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة انــــــطــــــلــــــقــــــت عــــلــــى 

يـــــد الـــــوالـــــد الــــمــــؤســــس الـــمـــغـــفـــور لــه 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه، واآلباء المؤسسين 

الــــــــــذيــــــــــن نـــــــجـــــــحـــــــوا بــــــتــــــعــــــاضــــــدهــــــم فــــي 

إرســـــــــــــــــــــاء قـــــــــــواعـــــــــــد االتـــــــــــــحـــــــــــــاد لــــيــــصــــبــــح 

نـــــمـــــوذجـــــًا قــــلــــمــــا يــــشــــهــــد الـــــتـــــاريـــــخ لــه 

مـــــــثـــــــيـــــــاً، ولـــــتـــــصـــــبـــــح دولــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــارات 

بـــــــفـــــــضـــــــل ســــــــــــواعــــــــــــد أبــــــــنــــــــائــــــــهــــــــا األبــــــــــــــــــــرار 

وحــكــمــة قــيــادتــهــا الــرشــيــدة وجــهــة لــاقــتــصــاد الــــذي ازدهـــر 

في ظل بيئة آمنة تحققت فيها ركائز االستقرار.  وأضاف 

ســـــمـــــوه - فــــــي كــــلــــمــــة وجــــهــــهــــا عــــبــــر مــــجــــلــــة »درع الـــــوطـــــن« 

بمناسبة اليوم الوطني الـ 49: »تحل علينا ذكرى االتحاد 

هـــــذا الــــعــــام ودولـــتـــنـــا تــــواجــــه أزمــــــة صــحــيــة ألـــمـــت بــالــعــالــم 

بـــــــأســـــــره، والــــــتــــــي أبـــــــــــرزت نــــفــــاســــة مـــــعـــــدن شــــعــــب اإلمـــــــــــارات 

األبــــــي الــــــذي اصـــطـــف خـــلـــف قـــيـــادتـــه الــحــكــيــمــة يــــــداً واحـــــدة 

فـــي مـــواجـــهـــة أزمـــــة )كـــوفـــيـــد 19(، الســيــمــا جـــنـــود الــجــيــش 

ــــيــــــض الـــمـــخـــلـــصـــيـــن والــــمــــتــــطــــوعــــيــــن والــــمــــتــــطــــوعــــات مــن  األبــ

أبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرضه الخيرة الذين 

بـــذلـــوا الــجــهــود وقـــدمـــوا التضحيات 

مـــمـــا يـــدعـــونـــا ألن نـــســـتـــذكـــر فــــي هـــذا 

ــــيــــــوم الــــتــــاريــــخــــي تـــضـــحـــيـــات اآلبـــــــاء  الــ

واألجـــــــداد الــعــظــيــمــة لــوطــنــنــا ليبقى 

قـــــــلـــــــعـــــــة شـــــــــامـــــــــخـــــــــة حــــــــصــــــــيــــــــنــــــــة، ومـــــــــن 

واجــبــنــا، عــرفــانــًا بــهــذه التضحيات، 

أال تألو أي جهد في سبيل الحفاظ 

على أمن االتحاد وسامته«. وقال 

سموه: »يأتي اليوم الوطني الـــ 49 

عـــــــام االســــتــــعــــداد  عـــــــام 2020،  فـــــي 

لـــــــلـــــــخـــــــمـــــــســـــــيـــــــن، ونــــــــــــحــــــــــــن نــــــــــــرنــــــــــــو إلــــــــــى 

مستقبل مــلــيء بــــاالزدهــــار واألمــــل، 

ــــًا الــمــقــبــلــة  ــــامـ عـــاكـــفـــيـــن عـــلـــى بــــنــــاء مــســتــقــبــل الـــخـــمـــســـيـــن عـ

على أســس وقــواعــد الخمسين الــتــي مــضــت، وكلنا عزم 

ونــحــن عــلــى مــشــارف الــيــوبــيــل الــذهــبــي لــذكــرى قــيــام دولــة 

اإلمــــــارات الـــعـــام الـــقـــادم 2021 أن نــســابــق الـــزمـــن ونــواجــه 

التحديات ونبذل كل غال ونفيس من أجل تحقيق أمن 

االتحاد وسامته«.



حمدان بن محمد: مكانة مرموقة لإلمارات في العالم
دبي- وام 

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 

دبـــي إن دولــــة اإلمــــــارات بـــرؤيـــة قــــادة امـــتـــزج حـــب الـــوطـــن بــدمــائــهــم 

حّولت مقولة »في االتحاد قوة« الُمتداولة منذ الِقَدم من كلمات 

إلى واقع ننعم اليوم بثماره فقد ارتأى المغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه، أن تجاوز التحديات التي كانت 

تموج بها المنطقة في ذلك الوقت هدف ال يمكن أن يتحقق إال 

بــتــوحــيــد اإلرادات وتــضــافــر الــجــهــود لــيــكــون الـــقـــرار الــشــجــاع بــوضــع 

أسس دولة أراد لها أن تكون في ُمقدمة الصفوف بطموح جاوز 

حدود الممكن إلى آفاق ما رآه البعض مستحيالً. 

وأضـــاف ســمــوه - فــي كلمة وجهها عبر »مجلة درع الــوطــن« 

بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي الـــــــ 49 -: »وبــــــمــــــداد مـــــن صــــــدق الـــنـــوايـــا 

والــــرغــــبــــة فـــــي إيـــــجـــــاد مــــقــــومــــات الــــِرفــــعــــة لـــشـــعـــب ال يــــرضــــى ســـوى 

العزة ألبنائه، كانت االنطالقة المباركة على يد الوالد المؤسس 

الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان يـــــداً بــيــد مـــع أخـــيـــه الــمــغــفــور لـــه الــشــيــخ 

راشــــــــد بـــــن ســـعـــيـــد آل مــــكــــتــــوم، طــــّيــــب الــــلــــه ثــــراهــــمــــا، ومــــــع اآلبــــــاء 

المؤسسين، عليهم رحمة الله ليضعوا على خارطة العالم اسم 

دولــة أرادوا لها أن تكون شريكاً في ُصنع مستقبله.. ولقد كان 

لــهــم مــا أرادوا.. فــالــيــوم، أصــبــح لــهــذه الـــدولـــة الــفــتــيــة الــتــي اخــتــار 

لــهــا مــؤســســوهــا اســـم«دولـــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة»مكانتها 

المرموقة بين أكثر دول العالم تقدماً وأسرعها نمواً، وأغزرها 

عطاًء وعمالً من أجل خير البشرية جمعاء«.

االتحاد
وفيما يلي نــص كلمة ســمــوه:»فــي االتــحــاد قــوة« مقولة ُمتداولة 

منذ الِقَدم.. ولكن دولة اإلمــارات برؤية قادة امتزج حب الوطن 

بدمائهم حّولت تلك المقولة من كلمات إلــى واقــع ننعم اليوم 

بثماره.. فقد ارتأى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طّيب الله ثراه أن تجاوز التحديات التي كانت تموج بها المنطقة 

فـــي ذلـــك الـــوقـــت هـــدف ال يــمــكــن أن يــتــحــقــق إال بــتــوحــيــد اإلرادات 

وتضافر الجهود، ليكون القرار الشجاع بوضع أسس دولــة أراد 

لها أن تكون في ُمقدمة الصفوف.. بطموح جاوز حدود الممكن 

إلــــى آفـــــاق مـــا رآه الــبــعــض مــســتــحــيــالً.   وبــــمــــداد مـــن صــــدق الــنــوايــا 

ــــِرفـــــعـــــة لـــشـــعـــب ال يـــــرضـــــى ســــوى  ــــبـــــة فـــــي إيـــــجـــــاد مــــقــــومــــات الـ والـــــرغـ

العزة ألبنائه، كانت االنطالقة المباركة على يد الوالد المؤسس 

الــشــيــخ زايـــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان يـــداً بــيــد مــع أخــيــه الــمــغــفــور له 

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طّيب الله ثراهما، ومع اآلباء 

الــمــؤســســيــن، عــلــيــهــم رحــمــة الـــلـــه، لــيــضــعــوا عــلــى خـــارطـــة الــعــالــم 

اسم دولــة أرادوا لها أن تكون شريكاً في ُصنع مستقبله.. ولقد 

كان لهم ما أرادوا.. فاليوم، أصبح لهذه الدولة الفتية التي اختار 

لها مؤسسوها اســم »دولــة اإلمـــارات العربية المتحدة« مكانتها 

المرموقة بين أكثر دول العالم تقدماً وأسرعها نمواً، وأغزرها 

عطاًء وعمالً من أجل خير البشرية جمعاء. 

 ومـــع احــتــفــالــنــا فـــي هـــذه الــمــنــاســبــة الــغــالــيــة بــيــوم ارتـــفـــع فيه 

علم اإلمارات خفاقاً إيذاناً ببدء مرحلة جديدة ليس فقط في 

حـــيـــاة مــــن عــــاشــــوا عـــلـــى هـــــذه األرض الـــطـــيـــبـــة، ولـــكـــن مــــن تـــاريـــخ 

الـــمـــنـــطـــقـــة بـــشـــكـــل عــــــــام، نـــتـــوجـــه بـــخـــالـــص الـــتـــهـــنـــئـــة إلــــــى صـــاحـــب 

السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الله«، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــي »رعــــاه 

الـــلـــه«، وإلــــى صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل نهيان 

ولـــــــي عــــهــــد أبــــوظــــبــــي نـــــائـــــب الــــقــــائــــد األعـــــلـــــى لــــلــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة، 

وإخـــوانـــهـــم أصـــحـــاب الــســمــو الــشــيــوخ أعـــضـــاء الــمــجــلــس األعــلــى 

ــنــــئــــة، مـــــجـــــدديـــــن الــــعــــهــــد عــلــى  ُحـــــــّكـــــــام اإلمــــــــــــــــــارات، بــــخــــالــــص الــــتــــهــ

الـــمـــضـــي قــــدمــــاً فــــي تـــرســـيـــخ ركــــائــــز رفــــعــــة وطـــنـــنـــا وتـــدعـــيـــم أركـــــان 

مجده وتأكيد أسباب تقدمه، مستلهمين في ذلك عطاء اآلباء 

الــمــؤســســيــن ومـــا بــذلــوه مــن جــهــود فــي سبيل ضــمــان مستقبل 

أفضل ألبناء هذا الشعب الكريم.

نهج 
وامـــــتـــــداداً لــلــنــهــج الـــــذي أرســــــاه مـــؤســـس االتــــحــــاد فـــي مـــد يـــد الــعــون 

والــمــســاعــدة لــكــل مــن يــحــتــاجــهــا، صـــار اســـم اإلمـــــارات رديـــفـــاً للخير 

أيــنــمــا حـــــّل، وتـــحـــولـــت رايـــتـــهـــا إلــــى بــشــيــر أمــــل يــبــعــث الــطــمــأنــيــنــة في 

الــــنــــفــــوس، إذ اكـــتـــســـبـــت دولــــتــــنــــا مـــكـــانـــة رفـــيـــعـــة فـــــي مــــجــــال الــعــمــل 

اإلنــســانــي بــتــصــدرهــا قـــوائـــم الـــــدول الــمــانــحــة لــلــمــســاعــدات التنموية 

واإلغاثية، تأكيداً على القيم األخالقية واإلنسانية النبيلة التي قام 

عليها أســـاس االتـــحـــاد، وهـــو مــا ظــهــر جــلــيــاً فــي أروع صـــور العطاء 

ضمن المواقف المشّرفة التي اتخذتها دولــة اإلمـــارات هــذا العام 

فــــي تـــوجـــيـــه اإلمــــــــــدادات الــطــبــيــة الـــعـــاجـــلـــة لـــمـــســـاعـــدة أبــــطــــال الــصــف 

األول في العديد من الدول لمواجهة فيروس كورونا المستَجد. 

وربــمــا يــأتــي االحــتــفــال باليوم الوطني فــي هــذا الــعــام متزامناً 

مـــــع هــــــذا الـــــظـــــرف االســـتـــثـــنـــائـــي الـــــــذي ألـــــــّم بـــالـــعـــالـــم أجــــمــــع جــــــّراء 

انــتــشــار وبــــاء ال تــــزال الــجــهــود الــدولــيــة تــتــبــارى فــي إيــجــاد حلول 

نـــتـــوجـــه  الــــمــــنــــاســــبــــة أن  يــــفــــوتــــنــــا فــــــي هــــــــذه  لـــلـــتـــغـــلـــب عــــلــــيــــه، إذ ال 

بـــــكـــــل الـــــثـــــنـــــاء والـــــتـــــقـــــديـــــر لـــــكـــــل جـــــهـــــد شـــــــــــارك فـــــــي الـــــتـــــصـــــدي لــــهــــذا 

التحدي الصعب، الذي أظهر أن وحدة اإلمارات لم تكن وحدًة 

سياسيًة فحسب، بل إنها امتدت إلى نسيج المجتمع إذ وقف 

الـــمـــواطـــنـــون والـــمـــقـــيـــمـــون صـــفـــاً واحــــــــداً مــســتــلــهــمــيــن مــــن نـــمـــوذج 

الــــوحــــدة اإلمـــــاراتـــــي الــــقــــدوة فــــي الـــتـــمـــاســـك والـــتـــكـــاتـــف ومـــضـــافـــرة 

الــجــهــود لــتــجــاوز األزمــــــة، حــيــث كــــان لـــهـــذه الـــصـــورة الــُمــشــرقــة، 

والــبــاعــثــة عــلــى الــمــزيــد مــن الــتــفــاؤل بالمستقبل، أكــبــر األثـــر في 

تحجيم انتشار الفيروس مقارنة بالعالم من حولنا. 

 ومـــع اســتــمــرار مــســيــرة االتــحــاد مــن نــجــاح إلـــى آخـــر، يــواصــل 

أبـــنـــاء اإلمــــــــارات مـــن مــواطــنــيــن ومـــواطـــنـــات الــعــمــل عــلــى تحقيق 

إنــــــــــجــــــــــازات نـــــوعـــــيـــــة تـــــتـــــعـــــزز بـــــهـــــا مـــــكـــــانـــــة دولــــــتــــــهــــــم عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد 

ــــيـــــد19- الـــــــذي اجـــتـــاح  الــــعــــالــــمــــي.. فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــحــــدي كـــــوفـ

الــــعــــالــــم ُمـــــحـــــِدثـــــاً حــــالــــة مـــــن عـــــــدم الـــيـــقـــيـــن بــــشــــأن مـــــا هـــــو قـــــــادم، 

لـــــم يـــقـــبـــل اإلمـــــاراتـــــيـــــون أن تـــعـــرقـــلـــهـــم أي تــــحــــديــــات عـــــن الــســعــي 

وراء تحقيق طــمــوحــاتــهــم وأهــدافــهــم لــيــكــونــوا بــذلــك دائـــمـــاً عند 

حـــســـن ظـــــن قـــيـــادتـــنـــا الـــــرشـــــيـــــدة، وعــــلــــى قــــــدر مـــــا يـــأمـــلـــونـــه مــنــهــم 

مــــن تــــوقــــعــــات. وتـــابـــعـــنـــا بـــكـــل فـــخـــر فــــي هـــــذا الــــعــــام ســلــســلــة مــن 

اإلنجازات المهمة التي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشــــد آل مــكــتــوم أنــهــا الــبــدايــة فــي رحــلــة االســتــعــداد للخمسين 

عـــامـــاً الــمــقــبــلــة، بـــــذات روح الـــتـــحـــدي الـــتـــي صــاحــبــت قـــيـــام دولـــة 

االتحاد، تأكيداً على إصــرار اإلمــارات أن تكون شريكاً في صنع 

مستقبل العالم. 

إنجاز 
فـــفـــي الــــعــــام الــــحــــالــــي، انـــطـــلـــق »مـــســـبـــار األمـــــــل« فــــي رحـــلـــتـــه نــحــو 

المريخ، محققاً إنجازاً تاريخياً هو األول من نوعه لدولة عربية 

أو إســـالمـــيـــة، لــتــواصــل دولـــــة اإلمـــــــارات مــســيــرتــهــا الــطــمــوحــة في 

اســـتـــكـــشـــاف الـــفـــضـــاء ولـــتـــحـــوِّل الـــحـــلـــم الــــــذي راود الـــشـــيـــخ زايـــــد، 

طـــّيـــب الـــلـــه ثــــــراه، فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن عــمــر االتــــحــــاد، إلــــى واقـــع 

يــحــظــى بــتــقــديــر الــعــالــم وإعـــجـــابـــه.   كــمــا نــجــحــت دولــــة اإلمــــارات 

هــــذا الـــعـــام فـــي االنـــضـــمـــام إلــــى الــــنــــادي الــــدولــــي لــلــطــاقــة الــنــوويــة 

السلمية ببدء تشغيل مفاعل المحطة األولــى ضمن محطات 

ــــأول دولــــــة عـــربـــيـــة تــحــجــز  »بـــــراكـــــة«، لـــيـــكـــون لـــهـــا بـــذلـــك الـــســـبـــق كــ

لنفسها مكاناً في ركب إنتاج الطاقة النووية السلمية. 

إن كل المعطيات تؤكد أن الرؤية الواضحة التي تقف وراء 

نجاح مسيرة االتحاد تضمن مستقبالً واعداً لألجيال القادمة، 

إال أن جانباً مهماً من هذه الرؤية ُيعُوّل على قدرة أبناء الوطن 

على مضاعفة جهودهم كــل فــي موقعه، مستحضرين دائماً 

عـــطـــاء اآلبـــــــاء الـــمـــؤســـســـيـــن، ومـــــا حـــمـــلـــوه مــــن آمــــــال وطـــمـــوحـــات 

لشعب اختار أن تكون الوحدة عنواناً لرحلته مع النجاح. وكما 

لــم تمنع األزمـــة العالمية الــراهــنــة وصـــول اإلمــــارات إلــى غاياتها 

الــمــوضــوعــة، نؤكد  الزمنية  االستراتيجية وفــق الخطط واألطـــر 

أن كل التحديات مهما عظمت تتضاءل أمام همم اإلماراتيين 

وعزيمتهم التي ال تلين.
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نجدد العهد على المضي قدمًا   ›
في ترسيخ ركائز رفعة وطننا 

اكتسبت دولتنا مكانة   ›
رفيعة  في العمل اإلنساني

أبناء اإلمارات يواصلون   ›
العمل على تحقيق إنجازات 

نوعية

الشارقة - وام 

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي 

عهد ونائب حاكم الشارقة، أنه في الثاني من ديسمبر من عام 

1971 تــحــقــق حــلــم دولـــــة االتــــحــــاد الـــذي 

طـــالـــمـــا راود مـــؤســـس الـــــدولـــــة الــمــغــفــور 

لــه بــــإذن الــلــه، الــشــيــخ زايــــد بــن سلطان 

آل نــــهــــيــــان، طـــيـــب الــــلــــه ثـــــــــراه، وإخـــــوانـــــه 

أصـــــــــــحـــــــــــاب الـــــــســـــــمـــــــو حـــــــــكـــــــــام اإلمـــــــــــــــــــــــــارات، 

رحمهم الله، وتوحدت آمال وتطلعات 

شعب دولة اإلمارات العربية المتحدة 

فــــــي تــــأســــيــــس دولــــــــــة حــــديــــثــــة تــــحــــت ظــل 

رايــــة واحـــــدة يجمعهم الــمــصــيــر الــواحــد 

والرؤية نحو مستقبل واعد.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر 

مــجــلــة »درع الـــــوطـــــن« بــمــنــاســبــة الـــيـــوم 

الـــوطـــنـــي: »نـــســـتـــذكـــر فــــي الــــيــــوم الـــوطـــنـــي الــــــ 49 لــــدولــــة اإلمـــــــارات 

مـــا بــنــاه الــمــؤســســون والـــرغـــبـــة الـــصـــادقـــة فـــي إعـــمـــار هــــذه األرض 

الطيبة، ونزرع في نفوس األبناء أن الوطن هو أغلى الثروات، 

والــحــفــاظ على مكتسباته والــســعــي لتطويره والــنــهــوض بــه من 

أجل المهمات حتى تستمر مسيرة العطاء«.

وفــيــمــا يــلــي نــص كلمة ســمــوه: »فـــي الــثــانــي مــن ديسمبر من 

عام 1971 تحقق حلم دولــة االتحاد الــذي طالما راود مؤسس 

الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طـــــيـــــب الــــــلــــــه ثـــــــــــــــراه، وإخــــــــــوانــــــــــه أصـــــحـــــاب 

السمو حكام اإلمـــارات، رحمهم الله، 

وتوحدت آمــال وتطلعات شعب دولة 

اإلمارات العربية المتحدة في تأسيس 

دولـــــــــة حــــديــــثــــة تــــحــــت ظــــــل رايـــــــــة واحــــــــدة 

يجمعهم المصير الواحد والرؤية نحو 

مستقبل واعد. بعزيمة ال تلين ورغبة 

صــادقــة فــي بــنــاء دولـــة عــصــريــة وتنمية 

اإلنــســان وتوفير كافة مقومات الحياة 

الكريمة له، لم تّدخر الدولة جهداً في 

بــــذل كـــل غــــال ونــفــيــس لــخــدمــة إنــســان 

اإلمـــــــــارات والـــنـــهـــوض بــــه لـــيـــكـــون عــنــصــراً 

فاعالً ومؤثراً يخدم وطنه ومجتمعه«.

وأضــــــــــــــاف ســـــــمـــــــوه: »ومـــــــضـــــــت اإلمـــــــــــــــــــارات قـــــــدمـــــــاً نـــــحـــــو الــــتــــقــــدم 

واالزدهار ونحو المستقبل الواعد حتى غدت الدولة اليوم في 

مصاف دول العالم في مؤشرات جودة الحياة«.

الشارقة - وام 

رفــــع ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن ســـالـــم بـــن ســلــطــان الــقــاســمــي 

ــــانـــــي والــــتــــبــــريــــكــــات  ــــهـ ــتـ ــ نــــــائــــــب حــــــاكــــــم الــــــشــــــارقــــــة أســــــمــــــى آيـــــــــــات الـ

لـــــدولـــــة  الــــــوطــــــنــــــي 49  الــــــــيــــــــوم  بــــمــــنــــاســــبــــة 

اإلمارات العربية المتحدة إلى صاحب 

الــــــســــــمــــــو الــــــشــــــيــــــخ خــــلــــيــــفــــة بــــــــن زايــــــــــــــد آل 

نــــهــــيــــان رئـــــيـــــس الــــــــدولــــــــة، حــــفــــظــــه الــــلــــه، 

ــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن  وصـــــــاحـــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـ

راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم نــــائــــب رئــــيــــس الــــدولــــة 

ــــاكـــــم دبــــــي،  ــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء حـ رئـ

رعـــــــــاه الـــــلـــــه، وصـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ 

مــــحــــمــــد بــــــن زايــــــــــد آل نــــهــــيــــان ولــــــــي عــهــد 

أبــــوظــــبــــي نــــائــــب الــــقــــائــــد األعــــلــــى لـــلـــقـــوات 

ــــاحـــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ  الـــمـــســـلـــحـــة، وصـ

الـــدكـــتـــور ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي 

عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب 

السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات.

وهـــنـــأ ســـمـــوه فـــى كــلــمــة وجــهــهــا عــبــر »مــجــلــة درع الـــوطـــن« 

بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي الــــــ49 أبـــنـــاء شــعــب دولــتــنــا الــعــزيــزة، 

وهم يحتفون بإنجازات االتحاد التي تحققت بفضل الرؤى 

الــثــاقــبــة لــلــمــؤســســيــن األوائـــــل ومـــا أنــتــجــتــه مـــن وحـــــدٍة واتـــحـــاٍد 

لــمــجــتــمــع دولـــتـــنـــا الـــعـــزيـــزة، لــيــعــيــش كـــل مـــن عــلــيــهــا فـــي عـــزٍة 

ــــاً يــــحــــتــــذى فــي  ــــمــــــوذجــ وكـــــــــرامـــــــــٍة، ولــــتــــشــــكــــل دولـــــتـــــنـــــا الــــغــــالــــيــــة نــ

الــــوحــــدة وفــــي الــتــنــمــيــة الـــمـــتـــطـــورة وفــق 

أعلى المستويات العالمية.

ذكرى
وقـــــــــــال ســـــمـــــوه:»تـــــتـــــجـــــدد ذكـــــــــــرى إعـــــــالن 

قـــيـــام االتـــــحـــــاد يـــــوم وضـــــع الـــمـــؤســـســـون 

بــقــيــادة الــمــغــفــور لـــه بــــإذن الــلــه الــشــيــخ 

زايــــــد بــــن ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان طـــيـــب الــلــه 

ثــــــــراه، قــــواعــــد الـــتـــأســـيـــس الــمــتــيــنــة الــتــي 

تحقق آمال الوطن وفق رؤية شمولية 

أســــــــاســــــــهــــــــا خـــــــــدمـــــــــة وبــــــــــنــــــــــاء اإلنــــــــــــــســــــــــــــان... 

اتــحــاد االمــــارات مناسبة ليست كباقي 

المناسبات، مناسبة صنعها رجال وسار على نهجهم رجال 

مــــن أصـــالبـــهـــم لــيــســتــكــمــلــوا بـــنـــاء ذلـــــك الـــصـــنـــيـــع لــيــجــعــلــوا مــن 

هــذه البلد جنة خــضــراء وواحـــة أمــن يستظل فيها المواطن 

والمقيم«.

ولي عهد الشارقة: في الثاني من 
ديسمبر توحدت آمال شعب اإلمارات

عبد الله بن سالم: دولتنا شكلت نموذجًا 
يحتذى في الوحدة والتنمية

عمار النعيمي: دولة متوحدة األركان قوية البنيان كبيرة األحالم
عجمان - وام

ــــيـــــمـــــي ولـــــــــــي عـــهـــد  ــــنـــــعـ ــــيـــــد الـ ــــيــــــخ عـــــــمـــــــار بــــــــن حـــــمـ ــــمــــــو الــــــشــ قـــــــــــال ســ

عجمان، إن الثاني من ديسمبر عام 1971 كان ميالداً لدولة 

مــتــوحــدة األركـــــان، قــويــة الــبــنــيــان كــبــيــرة األحــــالم، ويــومــًا بعد 

يـــوم تــتــعــزز وتــتــرســخ قــيــم االتـــحـــاد الــتــي أرســـاهـــا الــمــغــفــور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه 

المؤسسون، وقيادتنا الرشيدة التي جعلت االتحاد »روحًا« 

تــــســــري فــــي وجــــدانــــنــــا. وأضــــــــاف فــــي كـــلـــمـــة وجـــهـــهـــا عـــبـــر مــجــلــة 

ـــــ 49، أن تــجــربــة  الــ الـــوطـــنـــي  الــــيــــوم  بـــمـــنـــاســـبـــة  الـــــوطـــــن«  »درع 

اإلمارات الوحدوية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعد من أنجح التجارب 

فــــــي الــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي، وقــــــــد انــــعــــكــــس الــــفــــكــــر االتــــــــحــــــــادي لــــدى 

سموه على أفــكــار إخــوانــه حكام اإلمــــارات بحيث تمكنوا من 

عقد االتــحــاد فيما بينهم في ظــروف فشلت دول أخــرى في 

تــحــقــيــق ذلــــك. وفــيــمــا يــلــي نـــص كــلــمــة ســمــو الــشــيــخ عــمــار بن 

حميد النعيمي ولي عهد عجمان:

الـــثـــانـــي مــــن ديــســمــبــر عـــــام 1971 كـــــان مــــيــــالداً لــــدولــــة مــتــوحــدة 

األركـــــــان، قـــويـــة الــبــنــيــان كــبــيــرة األحــــــالم، ويـــومـــًا بــعــد يــــوم تــتــعــزز 

ــــا الـــشـــيـــخ زايــــــــد بـــــن ســلــطــان  ــــاهــ ــــاد الــــتــــي أرســ وتــــتــــرســــخ قـــيـــم االتــــــحــ

آل نـــهـــيـــان، طـــيـــب الـــلـــه ثــــــــراه، وإخـــــوانـــــه الـــمـــؤســـســـون، وقـــيـــادتـــنـــا 

الــــرشــــيــــدة الــــتــــي جـــعـــلـــت االتـــــحـــــاد »روحـــــــــــًا« تــــســــري فــــي وجـــدانـــنـــا، 

ويـــســـعـــدنـــي فـــــي هــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة الـــغـــالـــيـــة عـــلـــى قـــلـــوبـــنـــا جــمــيــعــًا 

أن أرفــــــع أســـمـــى آيــــــات الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات إلـــــى مـــقـــام صــاحــب 

الـــــســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ خــــلــــيــــفــــة بــــــــن زايـــــــــــــد آل 

نــــهــــيــــان رئـــــيـــــس الــــــــدولــــــــة، حــــفــــظــــه الــــلــــه، 

وإلــــــــى صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد 

نـــــــائـــــــب رئــــيــــس  ــــــوم،  ــتـ ــ ــ ــــكـ ــ بــــــــن راشــــــــــــــد آل مـ

الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء حــاكــم 

دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو 

الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان ولــي 

عــــــهــــــد أبـــــــوظـــــــبـــــــي نــــــــائــــــــب الـــــــقـــــــائـــــــد األعــــــلــــــى 

ــــلـــــحـــــة، وإلــــــــــــى أصـــــحـــــاب  لــــــلــــــقــــــوات الـــــمـــــسـ

الــــــســــــمــــــو الـــــــشـــــــيـــــــوخ أعـــــــــضـــــــــاء الــــمــــجــــلــــس 

األعلى لالتحاد حكام اإلمـــارات، وإلى 

شعب اإلمارات الكريم بمناسبة اليوم 

الوطني التاسع واألربعين لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

تجربة 
إن تجربة اإلمارات الوحدوية التي أسسها المغفور له الشيخ 

زايـــــــد بـــــن ســـلـــطـــان آل نــــهــــيــــان، طـــيـــب الــــلــــه ثـــــــــراه، تـــعـــد مـــــن أنـــجـــح 

التجارب في الوطن العربي، وقد انعكس الفكر االتحادي لدى 

سموه على أفكار إخوانه حكام اإلمارات بحيث تمكنوا من عقد 

االتــحــاد فيما بينهم فــي ظـــروف فشلت دول أخـــرى فــي تحقيق 

ذلك، وأدرك الشيخ زايد أن تحقيق االتحاد لن يحدث لمجرد 

صــحــة الـــفـــكـــرة وال لــمــجــرد االقـــتـــنـــاع بــحــتــمــيــتــهــا وال أيـــضـــًا لــمــجــرد 

أن ذلك سيقع بسبب وجــود تــراض أو اتفاق بين الناس فحتى 

إن تــحــقــق هـــذا االتـــحـــاد إال أن بـــقـــاءه رهــيــن بــخــطــوات تأسيسية 

ــــقـــــد عـــمـــل  ــــفـــــظـــــه مـــــــن االنــــــهــــــيــــــار لـــــــــذا فـ تــــســــتــــطــــيــــع اإلمــــــــســــــــاك بـــــــه وحـ

ــــكـــــوادر والــــقــــيــــادات الـــفـــاعـــلـــة والــــواعــــدة  عـــلـــى تــهــيــئــة الـــنـــخـــب مــــن الـ

والــقــادرة على النهوض بمسؤوليات االتــحــاد، ثم قــام بتنشيط 

الـــفـــكـــر االتــــــحــــــادي وتــــوعــــيــــة الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــعـــمـــق ارتـــــبـــــاط مــصــالــحــهــا 

وكـــــرامـــــة عـــيـــشـــهـــا ومــســتــقــبــلــهــا بــــاالتــــحــــاد وبـــــمـــــدى مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 

صــنــعــه وحــمــايــتــه..مــنــذ قــيــام االتـــحـــاد، أدركــــت الــقــيــادة الــرشــيــدة 

أهمية بناء اإلنسان ليعّمر هذا الوطن ويسّخر له كل مجهود 

لــيــســمــو بــــه ويــســتــفــيــد مــــن خـــيـــراتـــه، فــســعــت دولــــــة االتــــحــــاد إلـــى 

تـــوفـــيـــر مـــتـــطـــلـــبـــات الــــحــــيــــاة الـــكـــريـــمـــة لــــلــــمــــواطــــن، وتــــوفــــيــــر الــســكــن 

ودور التعليم والمستشفيات الحديثة، والخدمات االجتماعية 

ــــزيــــــز، فــــــي بــــيــــئــــة صـــالـــحـــة  ــــيـــــة، حــــتــــى يــــعــــيــــش شـــعـــبـــنـــا الــــــعــ ــــقـــــافـ ــــثـ والـ

للعمل واإلبداع.

سموه: توفير متطلبات   ›
الحياة الكريمة للمواطن
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الفجيرة- وام 

قــــــال ســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن حـــمـــد بـــــن مـــحـــمـــد الــــشــــرقــــي ولـــي 

عهد الفجيرة بخطوات ثابتة نحو التميز والتفوق، عبر النهج 

الــــــــــــــــــذي أرســــــــــــــــــى دعـــــــــائـــــــــمـــــــــه الــــــمــــــغــــــفــــــور 

لــــــــــه الـــــــشـــــــيـــــــخ زايــــــــــــــــد بــــــــــن ســـــــلـــــــطـــــــان آل 

نــــهــــيــــان »طــــيــــب الــــلــــه ثــــــــــراه« تــــوحــــدت 

لـــدولـــتـــنـــا  الــــمــــؤســــســــيــــن  اآلبــــــــــــاء  إرادة 

الــغــالــيــة، ووضــــعــــوا الــلــبــنــات األولــــى 

بــجــد وإخــــاص لــبــنــاء دولـــة متطورة 

ومتقدمة، سرعان ما سطع نجمها 

فـــي مــحــافــل دول الـــعـــالـــم مــجــســدًة 

حقائق ملموسة على أرض الواقع. 

مسيرة
وأكــــــــــد ســـــمـــــوه - فــــــي كــــلــــمــــة وجـــهـــهـــا 

الــوطــن« بمناسبة  عبر مجلة »درع 

الــيــوم الــوطــنــي الــــ 49 - أن االحــتــفــاء بــذكــرى الــيــوم الــوطــنــي كل 

عــــــام، هــــو تـــأكـــيـــٌد عـــلـــى أهـــمـــيـــة هـــــذا الــــيــــوم الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي ُتــــوج 

بـــمـــســـيـــرة حــــافــــلــــة بـــالـــمـــكـــاســـب واإلنــــــــجــــــــازات الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت عــلــى 

الحكيمة آلبائنا  المستقبلية  الـــرؤيـــة  مـــدار 49 عــامــا، وعــكــســت 

الــمــؤســســيــن رحــمــهــم الــلــه، فــهــذا الــيــوم بـــاَت يمثل مــيــاد وطــن 

ومــيــاد شعب ال يــرضــى بغير التميز فــي كــافــة الــمــجــاالت، في 

ظــل قــيــادة حكيمة تــســعــى دائـــمـــاً إلـــى إســعــاد شــعــبــهــا، ملتزمًة 

بثوابت االتحاد الوطنية. 

 وأوضـــــح أن تــجــربــة االتـــحـــاد الــتــي أصــبــحــت مـــن الــتــجــارب 

الــفــريــدة فــي بــنــاء األوطــــان وقــيــام دولـــة متقدمة ومــتــطــورة، 

حــقــقــت الــكــثــيــر مـــن اإلنـــــجـــــازات الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود، وحــظــيــت 

ُبــنــي على أســـاس االحــتــرام المتبادل وتقوية  باهتمام دولـــي 

ــــمـــــة  الـــــــــروابـــــــــط والـــــــعـــــــاقـــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة وفـــــــــق الـــــقـــــوانـــــيـــــن واألنـــــظـ

الدولية. 

 استقرار
وأضــــــــــاف ســـــمـــــوه: »لــــقــــد أتـــمـــمـــنـــا 49 

عــامــاً مــن الــبــنــاء والــتــطــور، وبسطنا 

األمـــــــن واألمــــــــــان بـــفـــضـــل الــــلــــه الــعــلــي 

ــــيـــــادة حــكــيــمــة،  الــــقــــديــــر، وبـــفـــضـــل قـ

يــــــــــشــــــــــرف عــــــــلــــــــى مــــــســــــيــــــرتــــــهــــــا صــــــاحــــــب 

الــســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل 

نهيان رئيس الدولة«حفظه الله»، 

مع إخوانه حكام اإلمــارات وأولياء 

الـــعـــهـــود، ووطـــــن يــنــعــم فــيــه أبـــنـــاؤه 

باألمن واالستقرار«.   

خير
وقــــال ولـــي عــهــد الــفــجــيــرة: »وبــمــنــاســبــة هـــذه الـــذكـــرى الــغــالــيــة، 

نــــســــأل الــــلــــه الــــعــــلــــي الــــقــــديــــر أن يـــعـــيـــد هـــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة الــــعــــزيــــزة 

عــلــى قــلــوبــنــا وعــلــى وطــنــنــا وعــلــى شــعــب دولــتــنــا بــالــخــيــر والــيــمــن 

والــــبــــركــــات، وأن يــمــن عــلــى صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 

الله»بالصحة والعافية،  الــدولــة«حــفــظــه  رئــيــس  زايـــد آل نهيان 

وأن يحفظ وطننا الغالي اإلمارات قوّياً.. آمناً.. عامراً باإلنجازات 

الُمشرقة في ظل قيادتنا الرشيدة«.

أم القيوين - وام 

قال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعا ولي عهد أم القيوين 

تحتفل دولة اإلمارات حكومًة وشعباً في الثاني من ديسمبر من كل 

عـــام بــالــيــوم الــوطــنــي لــقــيــام االتـــحـــاد الـــذي 

أعلن عن قيامه المغفور له الشيخ زايد 

بــــن ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان، طـــّيـــب الـــلـــه ثـــــراه، 

وإخوانه المؤسسون والذي عّبر عن فكر 

وطـــنـــي ورؤى حــضــاريــة وإنــســانــيــة شملت 

أبناء الوطن في جميع اإلمــارات كأولوية 

مـــــبـــــاشـــــرة فــــــي إطــــــــــار مــــنــــهــــاج وطـــــنـــــي جــســد 

الــعــدالــة االجتماعية ووضـــع اإلنــســان فيه 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً أوالً.  وأضــــــــاف ســمــوه  هــــدفــــاً 

ــــلـــــة »درع  مـــــجـ عـــــبـــــر  ــــلـــــمـــــة وجـــــهـــــهـــــا  كـ فــــــــي   -

ــــيـــــوم الــــوطــــنــــي الـــــــ 49  الـــــوطـــــن« بـــمـــنـــاســـبـــة الـ

-: »لــــقــــد جــــســــدت رؤيــــــــة صــــاحــــب الـــســـمـــو 

الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان رئــيــس 

الــدولــة، حفظه الــلــه، األهــــداف التنموية الــتــي تحقق لــلــدولــة االزدهـــار 

ــــنـــــاء الــــوطــــن الــــســــعــــادة، ووضــــعــــت اإلمــــــــــارات فــــي صـــــــدارة مـــؤشـــرات  وألبـ

المراكز  الــدولــة ضمن  البشرية وصّنفت  التنافسية واالبتكار والتنمية 

الخمسة المتقدمة عالمياً من حيث جودة الحياة واالنفتاح الثقافي، 

األمـــر الـــذي يعكس لــنــا الــنــتــائــج الــمــبــهــرة للخمسين عــامــاً الــمــاضــيــة في 

المجاالت االقتصادية والتنموية والبنية االجتماعية«.  وأوضح سموه: 

»لــقــد وضــعــت حــكــومــة دولــــة اإلمــــــارات بــقــيــادة صــاحــب الــســمــو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، خال السنوات الماضية برامج واستراتيجيات 

تــنــمــويــة عــــــدة، وأصــــــــدرت الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات الــمــنــظــمــة الـــتـــي مــن 

ــــة الـــقـــيـــادة وبــــنــــاء اقــتــصــاد  شـــأنـــهـــا أن تــــعــــّزز الــبــنــيــة االقـــتـــصـــاديـــة وفـــــق رؤيــ

المسيرة  لتنطلق  المستقبل  اإلبـــــداع واســتــشــراف  عــلــى  مــعــرفــي يعتمد 

ــــاً الـــمـــقـــبـــلـــة بـــكـــل اقـــــتـــــدار وفــــــق الــــبــــرامــــج والـــخـــطـــط  خــــــال الـــخـــمـــســـيـــن عـــــامـ

الـــمـــعـــدة لــــهــــا«. وأكـــــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ راشــــد 

ــــعــــــا أن دولــــــــة  ــــمــ بــــــــن ســـــــعـــــــود بــــــــن راشـــــــــــــد الــ

الـــــــــعـــــــــام 2020  اإلمــــــــــــــــــــــــارات حـــــقـــــقـــــت خــــــــــــال 

الــعــديــد مــن اإلنـــجـــازات الــنــوعــيــة فــي عالم 

الـــــــفـــــــضـــــــاء بـــــــــإطـــــــــاق »مـــــــســـــــبـــــــار األمـــــــــــــــــل« إلــــــى 

كــــــــوكــــــــب الــــــــمــــــــريــــــــخ، والـــــــــــــــــذي ســـــيـــــصـــــل عــــــام 

2021 بــالــتــزامــن مـــع مـــــرور خــمــســيــن عــامــاً 

على قيام االتحاد، وسيضيف معلومات 

ــــيــــــة لـــــهـــــذا  ــــنــــــاخــ ــــمــ جـــــــــديـــــــــدة عـــــــــن الــــــــــظــــــــــروف الــ

الـــكـــوكـــب مـــمـــا ســيــمــهــد الـــطـــريـــق إلـــــى آفــــاق 

أوســـــــــع فــــــي مـــــجـــــال الــــــــدراســــــــات والــــبــــحــــوث 

الـــــفـــــضـــــائـــــيـــــة.  وقـــــــــــال ســـــــمـــــــوه: »وفـــــــــــي إطـــــــار 

توجيهات قيادتنا الرشيدة وبمتابعة من 

صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــــي عـــهـــد أبــوظــبــي 

نـــائـــب الـــقـــائـــد األعـــلـــى لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة دخــــل مـــشـــروع بـــراكـــة لــلــطــاقــة 

النووية مرحلة اإلنتاج في نطاق الكهرباء بكوادر فنية وطنية وصلت 

بالدولة إلى صدارة الدول العربية«.   وأكد سمو ولي عهد أم القيوين 

أن قــواتــنــا الــمــســلــحــة الــبــاســلــة عــمــلــت مــنــذ تــأســيــســهــا عــلــى دعـــم الــكــيــان 

االتــــــحــــــادي وحــــمــــايــــة الـــمـــنـــجـــزات الـــوطـــنـــيـــة وفــــــق بــــرامــــج واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

تـــأهـــيـــلـــيـــة جـــعـــلـــت مـــنـــهـــا واحــــــــدة مــــن أكــــفــــأ جــــيــــوش الـــمـــنـــطـــقـــة مــــن حــيــث 

التسليح والــجــدارة باإلضافة إلى المساهمة الفاعلة في دعم السام 

واالستقرار في العالم والمساعدة المدنية في الكوارث الطبيعية. 

محمد الشرقي: اليوم الوطني 
مسيرة حافلة باإلنجازات

راشد المعال: اتحاد دولتنا فكر وطني 
ورؤى حضارية وإنسانية 

مكتوم بن محمد: نهضة تضع سعادة اإلنسان أولوية
 دبي - وام 

أكـــد ســمــو الــشــيــخ مــكــتــوم بــن محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم نائب 

حــــاكــــم دبـــــي أن إعـــــــان قــــيــــام دولـــــــة اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 

بــــبــــدء صــفــحــة  ــثــــانــــي مـــــن ديـــســـمـــبـــر عــــــام 1971 كــــــان إيــــــذانــــــاً  فـــــي الــ

جــــديــــدة فــــي تــــاريــــخ الـــمـــنـــطـــقـــة، بـــظـــهـــور دولـــــــة فـــتـــيـــة جـــعـــلـــت مــن 

الـــريـــادة والــتــقــدم والــنــمــو أهـــدافـــاً لـــم تــحــد عــنــهــا، ضــمــن مسيرة 

كــــــان الــــــدافــــــَع لــلــمــضــي فـــيـــهـــا، بـــكـــل قــــــوة وإصــــــــــرار عـــلـــى الـــنـــجـــاح، 

حـــٌب عــمــيــٌق لــلــوطــن، ووالٌء كــامــٌل لــقــيــادتــه الــرشــيــدة، وتــاحــٌم 

راســــــٌخ بــيــن أبـــنـــاء شــعــب كــــان لـــه مـــن الـــوعـــي مـــا جــعــلــه يــــرى أن 

في الوحدة جسراً يعبر به إلى مستقبل يحمل الخير لألجيال 

القادمة.

وأضــــاف ســمــوه فــي كــلــمــة وجــهــهــا عــبــر »مــجــلــة درع الــوطــن« 

بــــمــــنــــاســــبــــة الــــــيــــــوم الـــــوطـــــنـــــي الـــــــــــــ49 إن مــــســــيــــرة االتـــــــحـــــــاد انـــطـــلـــقـــت 

مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ بـــســـواعـــد ال تـــعـــرف الــكــلــل وعــــزائــــم ال تــعــتــرف 

بــالــمــســتــحــيــل، وإصـــــــرار عــلــى بـــلـــوغ أعـــلـــى درجــــــات الـــرقـــي بــإقــامــة 

أســس نهضة حضارية وتنموية تضع ســعــادة اإلنــســان ورفاهه 

في مقدمة األولويات. 

وفـــي مــا يــلــي نــص كــلــمــة ســمــو الــشــيــخ مــكــتــوم بــن مــحــمــد بن 

راشد آل مكتوم:

كان إعان قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة في الثاني 

من ديسمبر عام 1971 إيذاناً ببدء صفحة جديدة في تاريخ 

الــمــنــطــقــة، بــظــهــور دولـــــة فــتــيــة جــعــلــت مـــن الــــريــــادة والــتــقــدم 

والـــنـــمـــو أهـــــدافـــــاً لــــم تـــحـــد عـــنـــهـــا، ضـــمـــن مـــســـيـــرة كـــــان الــــدافــــَع 

للمضي فــيــهــا، بــكــل قـــوة وإصـــــرار عــلــى الــنــجــاح، حـــٌب عميٌق 

ــــيـــــدة، وتـــــاحـــــٌم راســــــٌخ  لــــلــــوطــــن، ووالٌء كـــــامـــــٌل لـــقـــيـــادتـــه الـــــرشـ

بــيــن أبـــنـــاء شــعــب كــــان لـــه مـــن الـــوعـــي مـــا جــعــلــه يــــرى أن في 

الوحدة جسراً يعبر به إلــى مستقبل يحمل الخير لألجيال 

الـــــقـــــادمـــــة، إذ انـــطـــلـــقـــت مــــســــيــــرة االتــــــحــــــاد مــــنــــذ ذلـــــــك الــــتــــاريــــخ 

بـــســـواعـــد ال تـــعـــرف الـــكـــلـــل وعــــزائــــم ال تـــعـــتـــرف بــالــمــســتــحــيــل، 

وإصــرار على بلوغ أعلى درجــات الرقي بإقامة أســس نهضة 

حضارية وتنموية تضع سعادة اإلنسان ورفاهه في مقدمة 

األولويات. 

مستقبل 
ولم تتوقف دولة اإلمارات يوماً عن العمل من أجل مستقبل 

أفـــضـــل يــحــمــل لـــإنـــســـان اإلمـــــاراتـــــي كــــل الـــخـــيـــر والــــنــــمــــاء، ومــنــذ 

انـــــطـــــاق هــــــذه الـــمـــســـيـــرة الـــتـــنـــمـــويـــة الــــمــــبــــاركــــة الــــتــــي بــــــــدأت عــلــى 

ــــد بــــن ســلــطــان  ــــإذن الـــلـــه تـــعـــالـــى الـــشـــيـــخ زايــ يــــد الـــمـــغـــفـــور لــهــمــا بــ

ــــيـــــد آل مــــــكــــــتــــــوم، طــــّيــــب  بــــــــن ســـــعـ نــــــهــــــيــــــان، والــــــشــــــيــــــخ راشـــــــــــــد  آل 

ــــلـــــه ثـــــراهـــــمـــــا، إذ حـــــرصـــــا عــــلــــى إرســــــــــاء أســـــــس دولـــــــــة عـــصـــريـــة،  الـ

وحشد اإلمــكــانــات والضمانات التي تكفل لها أســبــاب الرفعة 

واالزدهار، فانطلقت المشاريع الضخمة في كافة المجاالت، 

وشــــرعــــت أيـــــــادي أبــــنــــاء اإلمـــــــــارات فــــي الـــبـــنـــاء والــتــعــمــيــر فــــي كــل 

أرجـــــــاء الــــدولــــة الـــتـــي فــتــحــت أبــــوابــــهــــا لـــعـــقـــول ُمـــبـــدعـــة وطـــاقـــات 

ُمنتجة من كل أنحاء العالم أرادت أن تكون شريكة في بناء 

هذه الدولة الفتية. 

مسيرة النجاح التي أبهرت العالم لم تكن لتواصل تطورها 

لوال القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة من 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة 

المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ودعم 

إخــــوانــــهــــم أصــــحــــاب الـــســـمـــو الـــشـــيـــوخ أعــــضــــاء الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 

ـــام اإلمــــــــارات، لــتــســتــمــر دولــتــنــا فـــي الــعــمــل واإلنــــتــــاج والــتــمــيــز  ُحـــكَّ

دون أن تسمح أليـــة مــعــوقــات أن تــحــول بينها وبــيــن اقتحامها 

بــإنــجــازات ومــشــاريــع ومــبــادرات  لمجاالت تنموية غير مسبوقة 

وصلت باسم اإلمارات إلى العالمية، ورفعت رايتها خفاقة في 

أرقى المحافل الدولية.

روح الوحدة 
ــــمـــــواقـــــف الـــتـــي  لــــقــــد تــــجــــّســــدت روح الــــــوحــــــدة فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـ

تشهد عــلــى مـــدى عــمــق الــشــعــور بــاالنــتــمــاء بــيــن أفــــراد المجتمع 

وتـــأصـــلـــه فـــي نــفــوســهــم، وتـــجـــّلـــت هــــذه الــــــروح فـــي أروع صــورهــا 

ضمن الملحمة الوطنية الُمشرِّفة التي خاضها أبناء اإلمــارات 

والمقيمون فيها للتصدي لجائحة فيروس كورونا الُمستَجد، 

قــــيــــادتــــنــــا  ــــافــــــه وراء  ــــفــ ــــطــ تـــــاحـــــمـــــه واصــ لـــــيـــــؤكـــــد شـــــعـــــب اإلمـــــــــــــــــــارات 

الرشيدة في الوقوف بقوة في وجه أعتى التحديات، بل ومد 

يــــد الــــعــــون لـــكـــل مـــحـــتـــاج فــــي شـــتـــى أرجـــــــاء األرض، تــــأكــــيــــداً عــلــى 

مبادئ وأخاقيات التسامح والتعاون التي أرساها المغفور له 

بــإذن الله تعالى الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان، طّيب الله 

ثراه، ليجعل من اسم اإلمارات باعثاً لألمل في النفوس وسبباً 

للتفاؤل بالمستقبل. 

تقدير
ومــــــــــع احـــــتـــــفـــــالـــــنـــــا بــــــالــــــيــــــوم الــــــوطــــــنــــــي الــــــتــــــاســــــع واألربــــــــعــــــــيــــــــن لـــــدولـــــة 

ــبـــــة لـــــذكـــــرى اآلبــــــاء  ــ ــــوّجـــــه تـــحـــيـــة إجــــــــال وتــــقــــديــــر واجـ اإلمــــــــــــــارات، نـ

تــركــوه لنا مــن إرث النجاح وقيم وأخاقيات  المؤسسين ولما 

ال تزال تشكل السياج الذي يحفظ على دولة اإلمارات أسباب 

قـــوتـــهـــا ومــنــعــتــهــا، حـــتـــى فــــي أصـــعـــب الـــمـــواقـــف والـــــظـــــروف. كــمــا 

نتوجه فــي هــذه المناسبة الغالية بالتحية إلــى صاحب كــل يد 

ُتـــنـــتـــج، وكــــل عــقــل ُيــــبــــدع، وكــــل ِفـــكـــر ُيــعــيــن عــلــى الـــتـــطـــور، وكــل 

ن دولتنا من أن تخطو خطوات قوية إلى األمام نحو  إسهام يمكِّ

األرقى واألفضل واألحسن. 

ســتــبــقــى هــــــذه الـــــصـــــورة الــــخــــالــــدة لــــرفــــع عـــلـــم اإلمـــــــــــارات لــلــمــرة 

األولـــــى إيــــذانــــاً بــمــيــاد دولــــة االتـــحـــاد مــاثــلــة أمــــام أعــيــنــنــا نــمــوذجــاً 

خالداً نستلهم منه الِعَبر والدروس، وتحفزنا على العمل من 

أجــل ارتــقــاء درجــات جديدة في سلم النجاح والتميز، وتحثنا 

على مضاعفة الجهود وبذل الغالي والنفيس في سبيل ضمان 

رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.

انطلقت مسيرة االتحاد     ›
بسواعد ال تعرف 

الكلل وعزائم ال تعترف 
بالمستحيل 

إنجازات وصلت باسم    ›
اإلمارات إلى العالمية 

ورفعت رايتها خفاقة في 
أرقى المحافل الدولية

ولي عهد رأس الخيمة: يوم مجيد صنع تاريخًا مشرقًا في مسيرة اإلمارات
رأس الخيمة - وام

أكــــــــــد ســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــــــن ســــــعــــــود بـــــــن صـــــقـــــر الــــقــــاســــمــــي 

ولـــــي عـــهـــد رأس الـــخـــيـــمـــة أن الـــثـــانـــي مــــن ديـــســـمـــبـــر يـــــوم مــجــيــد 

صنع تــاريــخــًا مــشــرقــًا فــي مسيرة اإلمــــارات العربية المتحدة، 

ونـــــمـــــوذج وطـــنـــي لـــأجـــيـــال الــــقــــادمــــة بـــاعـــتـــبـــار أن االتـــــحـــــاد الــــذي 

أرســـى قيمه فــي وجــــدان اإلمــاراتــيــيــن الــمــغــفــور لــه الــشــيــخ زايــد 

بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« مدخل للقوة والتقدم 

وبناء دولة المؤسسات التي تحقق االستقرار واألمن والرخاء 

ألفراد المجتمع.

وقـــال ســمــوه فــي كلمة عبر »مجلة درع الــوطــن« بمناسبة 

ـــــ49 لــلــدولــة إن مـــا تــحــقــق مـــن نــهــضــة شــامــلــة  الـــيـــوم الــوطــنــي الــ

فـــي ظـــل االتــــحــــاد جــعــل مـــن دولـــــة اإلمــــــــارات نـــمـــوذجـــًا وحـــدويـــًا 

غير مسبوق في المنطقة وتجربة رائــدة في الحكم والتنمية 

ــــــاق بــــيــــن قــــيــــادة  قــــائــــمــــة عــــلــــى أســـــــس وركــــــائــــــز قــــويــــة وتــــفــــاعــــل خـ

ــــتـــــشـــــرف الـــمـــســـتـــقـــبـــل  تــــمــــتــــلــــك رؤيــــــــــــة عــــمــــيــــقــــة ونـــــــظـــــــرة ثـــــاقـــــبـــــة تـــــسـ

وتعمل على تأمين احتياجات المواطن بكل شفافية وشعب 

وفــــي مــخــلــص مــعــتــز بــوطــنــيــتــه وأكـــثـــر الـــتـــفـــافـــًا حــــول قـــيـــادتـــه وال 

يعرف المستحيل يبذل كل جهد مخلص لحماية المنجزات 

ومواصلة مسيرة التنمية.

وأضاف سموه »نحتفل في الذكرى التاسعة واألربعين 

لــلــيــوم الــوطــنــي ونــحــن نــمــتــلــك كـــل مــقــومــات الــتــطــور والــنــمــو 

وأصـــبـــحـــنـــا مـــنـــافـــســـًا حــقــيــقــيــًا لــــلــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة فــــي الــعــديــد 

مـــــــــن الــــــــمــــــــجــــــــاالت االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة كـــمـــا 

يظهر جليًا في مؤشرات التنافسية 

الــــعــــالــــمــــيــــة واالســـــــتـــــــدامـــــــة وبـــــشـــــهـــــادة 

الــمــؤســســات الــدولــيــة الــعــريــقــة كما 

شـــــكـــــل انــــــــطــــــــاق مـــــســـــبـــــار األمــــــــــــل أول 

مهمة عربية وإسامية الستكشاف 

ــــه الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة إلــــــى  ــــتــ ــلــ ــ الـــــــمـــــــريـــــــخ بــــــرحــ

الـــــــــكـــــــــوكـــــــــب األحـــــــــــمـــــــــــر إنـــــــــــــــجـــــــــــــــازاً فـــــــــريـــــــــداً 

بـــــــأيـــــــٍد إمـــــــاراتـــــــيـــــــة وبــــــــدايــــــــة رائــــــــــــــدة نـــحـــو 

ـــيــــه خــيــر  ــتــــكــــشــــاف الـــــفـــــضـــــاء لــــمــــا فـ اســ

الــــــبــــــشــــــريــــــة.. وكـــــــــــان الـــــــبـــــــدء بـــتـــشـــغـــيـــل 

مـــــــفـــــــاعـــــــات مـــــحـــــطـــــة بـــــــــراكـــــــــة لــــلــــطــــاقــــة 

الــــنــــوويــــة الـــســـلـــمـــيـــة إنــــــجــــــازاً تـــاريـــخـــيـــًا 

فـــي مــجــال إنـــتـــاج الــكــهــربــاء بــالــطــاقــة 

الــــنــــوويــــة الــنــظــيــفــة وفـــــي مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة وجـــــاءت 

مــؤشــرات التعافي صحيًا مــن تبعات فــيــروس كــورونــا التي 

حــقــقــتــهــا اإلمـــــــــــارات بـــفـــضـــل الـــســـيـــاســـة الــــتــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا الــــدولــــة 

بـــتـــوجـــيـــهـــات الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة لـــتـــكـــون نــــمــــوذجــــًا عـــالـــمـــيـــًا فــي 

مــــحــــاصــــرة الـــــوبـــــاء ســـــــواء فــــي تــــصــــدر قـــائـــمـــة الــــــــدول فــــي عـــدد 

الـــــفـــــحـــــوص، أو فــــــي تــــوفــــيــــر رعــــــايــــــة طـــبـــيـــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة مــثــلــى 

لــلــمــصــابــيــن إضـــافـــة إلــــى اإلجــــــراءات 

والتدابير االحترازية«.

عرفان 
وقــــــــــــال ســــــمــــــوه »فــــــــــي الــــــثــــــانــــــي مـــن 

ديــســمــبــر نــتــذكــر بــكــل وفــــاء وعــرفــان 

الـــــــــمـــــــــغـــــــــفـــــــــور لـــــــــــــه الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ زايــــــــــــــــــــــد بـــــن 

ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان طـــيـــب الـــلـــه ثــــراه 

واآلبــاء المؤسسين الذين تحملوا 

الــــــــــــــعــــــــــــــبء مــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل رفــــــــــــعــــــــــــة شــــــــــأن 

ــــــه بــحــكــمــة  ــــانـ ــ ــــيـــــخ أركـ ــــاد وتـــــرسـ ــ ــــــحـ االتـ

واقــــــــــــــتــــــــــــــدار وقــــــــــــيــــــــــــادة مـــــــرحـــــــلـــــــة الــــــبــــــنــــــاء 

ووضع األسس التي انطلقت منها 

دولـــــــة اإلمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 

نــحــو الــتــنــمــيــة وتــوظــيــف اإلمـــكـــانـــات والــــمــــوارد الــبــشــريــة لبناء 

مجتمع التعايش واألمن والرضا والسعادة«. ولفت سموه 

إلى إن ما تحقق من منجزات ومكتسبات في ظل االتحاد 

يــزيــدنــا إصـــــــراراً عــلــى الــمــضــي فـــي هــــذه الــمــســيــرة متمسكين 

بـــهـــويـــتـــنـــا وأصــــالــــتــــنــــا مـــتـــطـــلـــعـــيـــن إلـــــــى عـــــالـــــم يـــــســـــوده الــــســــام 

والــتــســامــح ويــؤمــن بــكــرامــة اإلنـــســـان وأمــنــه مستلهمين من 

فكر قيادتنا المستنير حب الوطن ووحدته في دروب العزة 

والفخر.

تهنئة
ورفـــــع ســـمـــوه بـــهـــذه الــمــنــاســبــة أطـــيـــب الــتــبــريــكــات إلــــى صــاحــب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الــــلــــه« وصــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم 

نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبــي »رعــاه 

الــلــه« وصــاحــب السمو الشيخ محمد بــن زايـــد آل نهيان ولي 

عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نــــائــــب الـــقـــائـــد األعــــلــــى لـــلـــقـــوات الـــمـــســـلـــحـــة وإلــــى 

ــــلـــــى حـــكـــام  إخــــوانــــهــــم أصـــــحـــــاب الـــســـمـــو أعـــــضـــــاء الـــمـــجـــلـــس األعـ

اإلمارات وإلى شعب اإلمارات وإلى المقيمين على أرض هذا 

الــوطــن الحبيب داعــيــًا العلي الــقــديــر أن يعيد هــذه المناسبة 

عــلــى قــيــادتــنــا ووطــنــنــا وشــعــبــنــا بــالــخــيــر والــنــجــاح. وتــحــيــة إكــبــار 

وإجــــــال آلبـــائـــنـــا الــمــؤســســيــن ولـــكـــل الــمــخــلــصــيــن لـــهـــذا الــوطــن 

ولــقــيــم الــــوفــــاء والـــــــوالء ومـــعـــًا إلــــى مــســتــقــبــل تـــعـــزز فــيــه دولــتــنــا 

الحبيبة مكانتها عالميًا.
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هزاع بن زايد: تتجدد مشاعر الفخر 
بما حققته الدولة من إنجازات

منصور بن زايد: اتحاد إماراتنا السبع 
إنجاز تاريخي

أبوظبي - وام

أكــــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ هــــــــزاع بـــــن زايــــــــد آل نــــهــــيــــان، نــــائــــب رئــــيــــس الــمــجــلــس 

ــــارة أبـــوظـــبـــي، أنــــه فـــي الـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــتـــاســـع واألربـــعـــيـــن  الــتــنــفــيــذي إلمــ

لقيام دولة اإلمارات العربية المتحدة تتجدد مشاعر الفخر واالعتزاز 

بـــمـــا حــقــقــتــه الــــدولــــة وهـــــي عـــلـــى مــــشــــارف االحــــتــــفــــال بـــالـــعـــام الــخــمــســيــن 

ــــيـــــخ زايـــــــــــد بـــن  ــــلـــــى يـــــــد الـــــمـــــغـــــفـــــور لـــــــه األب الـــــمـــــؤســـــس الـــــشـ لــــتــــأســــيــــســــهــــا عـ

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واآلباء المؤسسين، من إنجازات 

فــريــدة تــشــهــد عــلــى عــظــمــة تــاريــخــهــا وتــضــع مـــزيـــداً مــن الــثــقــة بحاضرها 

ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا. وأضــــــــــاف ســــمــــوه - فـــــي كـــلـــمـــة وجــــهــــهــــا عــــبــــر مـــجـــلـــة »درع 

ــــنـــــي الـــــــــ 49  الـــــــوطـــــــن« بـــمـــنـــاســـبـــة الــــــيــــــوم الـــــوطـ

ــــيــــــم تــــتــــجــــدد  ــــظــ ــــعــ - أنــــــــــــه فـــــــــي هــــــــــــذا الـــــــــيـــــــــوم الــ

عــــهــــود الـــــوفـــــاء والـــــــــوالء لـــلـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة 

لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــد 

آل نــهــيــان، رئــيــس الـــدولـــة »حــفــظــه الــلــه«، 

وصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــد 

ــتـــــوم، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــدولـــــــة رئـــيـــس  ــ ــــكـ آل مـ

مجلس الـــــوزراء حــاكــم دبـــي »رعــــاه الــلــه«، 

وصــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايــــد 

نــائــب القائد  آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي 

األعــــــــلــــــــى لــــــلــــــقــــــوات الـــــمـــــســـــلـــــحـــــة، وأصـــــــحـــــــاب 

الــســمــو الــشــيــوخ أعـــضـــاء الــمــجــلــس األعــلــى 

لالتحاد حكام اإلمارات.

 وفيما يلي نص كلمة سموه: »تتجدد في هذا اليوم العظيم، اليوم 

الــوطــنــي الــتــاســع واألربـــعـــيـــن لــقــيــام دولـــــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 

عهود الوفاء والوالء للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة 

بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، رئـــيـــس الــــدولــــة »حـــفـــظـــه الــــلــــه«، وصــــاحــــب الــســمــو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

ــــــي »رعــــــــــاه الــــــلــــــه«، وصـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مــحــمــد  الـــــــــــــوزراء حــــاكــــم دبـ

بــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان، ولــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نــــائــــب الـــقـــائـــد األعــــلــــى لـــلـــقـــوات 

المسلحة، وأصــحــاب السمو حكام اإلمــــارات، وتتجدد معها مشاعر 

الفخر واالعتزاز بما حققته الدولة وهي على مشارف االحتفال بالعام 

الخمسين لتأسيسها على يد المغفور له األب المؤسس الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، واآلبــاء المؤسسين، من إنجازات 

فــريــدة تــشــهــد عــلــى عــظــمــة تــاريــخــهــا وتــضــع مـــزيـــداً مــن الــثــقــة بحاضرها 

ومستقبلها.

 وقــــــد واصــــلــــت دولـــــــة اإلمــــــــــــارات، ورغـــــــم الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي مــر 

ــيــــــد  ــ ــــوفــ ــــبــــــب أزمــــــــــــــــة جـــــــائـــــــحـــــــة »كــ بـــــــهـــــــا الــــــــعــــــــالــــــــم بــــــســ

ــــقـــــدم واإلنــــــــجــــــــازات،  ــــتـ الــــتــــطــــور والـ 19«، مــــســــيــــرة 

بــــــل اســــتــــطــــاعــــت بــــمــــا تـــمـــتـــلـــكـــه مــــــن رؤيـــــــــة قـــيـــاديـــة 

تـــلـــيـــنـــان وشــــبــــاب  ال  وعــــزيــــمــــة  وإرادة  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 

مخلص مجتهد مثابر، أن تحول أزمة »كوفيد 

19« إلــــى فــرصــة تــجــســدت مـــن خــاللــهــا مختلف 

عـــوامـــل الـــقـــوة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا، فـــي الــقــطــاعــيــن 

ــــمــــــوعــــــات  ــــمــــــجــ الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي والـــــــــــــخـــــــــــــاص، وبــــــــيــــــــن الــ

ــــانــــــت الــــــبــــــدايــــــة الــــمــــلــــهــــمــــة مـــع  واألفـــــــــــــــــــــراد.  وقـــــــــد كــ

ــــلـــــمـــــة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة لـــــصـــــاحـــــب الـــــســـــمـــــو الــــشــــيــــخ  الـــــكـ

مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، فــــي بــــدايــــة األزمــــــة، 

ــــــة  ــــبـــــاً مـــــواطـــــنـــــي ومــــقــــيــــمــــي دولـ ــــيـــــن قـــــــــال مـــــخـــــاطـ حـ

اإلمــــــــــــــارات »ال تــــشــــلــــون هـــــــــم«، لـــتـــبـــيـــن األحــــــــــــداث والـــــــمـــــــبـــــــادرات الـــالحـــقـــة 

والــــمــــتــــواصــــلــــة أنـــــــه كـــــــان يــــخــــاطــــب الــــعــــالــــم أجـــــمـــــع بـــــهـــــذه الــــكــــلــــمــــة، فــفــي 

حين توقفت حــركــة الــطــائــرات فــي ســمــاء الــعــالــم، فــإن طــائــرات الخير 

اإلماراتية، لم تتوقف عن التوجه شرقاً وغرباً وشماالً وجنوباً، حاملة 

المساعدات الضرورية والعاجلة لعدد ال يحصى من دول العالم.

أبوظبي - وام 

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاسة أن اتحاد إماراتنا السبع في كيان 

سياسي واحد هو إنجاز تاريخي عظيم تجسد في دولٍة موحدة 

ــــيـــــادة  وقـ دائـــــــــم  كــــامــــلــــة ودســــــتــــــور  ــــادة  ــيــ ــ ســ واإلرادة ذات  الـــكـــلـــمـــة 

إنـــجـــازات تشريعية وتنظيمية  واحــــدة وجــيــش مــوحــد، تدعمها 

وتعليمية وصحية وخدمية مشهودة 

وعالقات خارجية ُمتمّيزة.

 وأضاف سموه - في كلمة وجهها 

بــمــنــاســبــة  الــــــوطــــــن«  عــــبــــر مـــجـــلـــة »درع 

الـــــــيـــــــوم الـــــوطـــــنـــــي الــــــــــــــ49 - إنـــــــــه وبـــفـــضـــل 

ــــاة  ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ الـــ آبـــــــــائـــــــــنـــــــــا  إرادة  وقـــــــــــــــــــوة  ــــمـــــــة  ــ ــــكـ حـــ

الــــمــــؤّســــســــيــــن وُمــــــشــــــاركــــــة الــــمــــواطــــنــــيــــن 

الــــــــفــــــــاعــــــــلــــــــة حــــــــّقــــــــقــــــــت الــــــــــــــدولــــــــــــــة قــــــــفــــــــزات 

ــــا  ــــمـــــويـــــة حـــــصـــــد الـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــون ثـــــمـــــارهـ ــنـ ــ تـ

أمــــنــــاً واطـــمـــئـــنـــانـــاً وارتـــــقـــــاًء فــــي مــســتــوى 

المعيشة بجانب الرفاهية والسعادة 

وجودة الحياة وهي نتيجة لما وفرته 

الــقــيــادة لشعبها مــن فــرص التعليم والــتــدريــب وتــكــافــؤ الفرص 

وتــعــّدد الــخــيــارات إضــافــًة لجهودها فــي بناء الــقــدرات واالرتــقــاء 

بالمهارات، وحشد الطاقات وتشييد الُبنى التحتية الُمتطّورة، 

وتوفير الخدمات الحكومية رفيعة المستوى، وتقديم الرعاية 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، وقــــبــــل ذلــــــك كــــّلــــه، الـــنـــظـــر إلــــــى اإلنــــســــان 

اإلماراتي باعتباره وسيلة التنمية الشاملة وغايتها.

نهضة 
ــــلـــــي نـــــــص كــــلــــمــــة ســـــــمـــــــوه: »فـــــــــي هـــــــــذا الـــــــيـــــــوم الـــمـــجـــيـــد   وفـــــــــي مـــــــا يـ

الـــذي يــوافــق الــذكــرى الــتــاســعــة واألربــعــيــن إلعـــالن اتــحــاد دولتنا 

آيـــات التهنئة إلــى سيدي  وتأسيسها، ُيشّرفني أن أرفـــع أســمــى 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة 

حــفــظــه الــــلــــه، وهـــــو يـــقـــود الـــمـــســـيـــرة اســـتـــكـــمـــاالً لــنــهــضــة وطــنــيــة، 

وَضــــــع لــِبــنــاتــهــا الــــوالــــد الـــمـــغـــفـــور لــــه الـــشـــيـــخ زايــــــد بــــن ســـلـــطـــان آل 

نهيان، طــّيــب الــلــه ثـــراه، وإخــوانــه اآلبـــاء الــمــؤّســســون، رحمهم 

الــــلــــه، والـــتـــهـــنـــئـــة مـــوصـــولـــة لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 

راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم نــــائــــب رئــــيــــس الـــــدولـــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 

ــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن  حــــــاكــــــم دبـــــــــي رعـــــــــــاه الــــــلــــــه وصـــــــاحـــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـ

زايـــــد آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي نـــائـــب الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات 

المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 

ُحكام اإلمارات.

ـــيــــاســــي واحـــــــــــد، هــو   إن اتــــــحــــــاد إمــــــاراتــــــنــــــا الــــســــبــــع فــــــي كـــــيـــــان سـ

إنجاز تاريخي عظيم تجّسد في دولــٍة مــوّحــدة الكلمة واإلرادة 

ذات ســـــيـــــادة كــــامــــلــــة ودســــــتــــــور دائــــــــــم، وقــــــيــــــادة واحــــــــــدة وجــــيــــٍش 

مــــــــوّحــــــــد، تــــدعــــمــــهــــا إنـــــــــجـــــــــازات تــــشــــريــــعــــيــــة وتــــنــــظــــيــــمــــيــــة وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 

وصـــحـــيـــة وخــــدمــــيــــة مــــشــــهــــودة وعــــالقــــات 

خارجية ُمتمّيزة، وبفضل حكمِة وقــوِة 

إرادِة آبائنا الُبناة المؤّسسين وُمشاركة 

ـــقــــت الـــــدولـــــة  ـــّقـ ــــلـــــة؛ حـ الــــمــــواطــــنــــيــــن الـــــفـــــاعـ

قــــــــــــفــــــــــــزات تـــــــنـــــــمـــــــويـــــــة حــــــــصــــــــد الــــــــمــــــــواطــــــــنــــــــون 

ثــــــمــــــارهــــــا أمــــــــنــــــــاً واطــــــمــــــئــــــنــــــانــــــاً وارتــــــــــــقــــــــــــاًء فـــي 

مــســتــوى الــمــعــيــشــة إلـــى جــانــب الــرفــاهــيــة 

والسعادة وجــودة الحياة، وهي نتيجة 

لـــمـــا وّفـــــرتـــــه الــــقــــيــــادة لــشــعــبــهــا مــــن فـــرص 

الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم والـــــــــتـــــــــدريـــــــــب وتـــــــكـــــــافـــــــؤ الــــــفــــــرص 

وتـــــــعـــــــّدد الـــــــخـــــــيـــــــارات، إضـــــــافـــــــًة لـــجـــهـــودهـــا 

فــي بناء الــقــدرات واالرتــقــاء بالمهارات، 

ــُمــــتــــطــــّورة، وتــوفــيــر  ــُبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــ وحـــشـــد الــــطــــاقــــات وتــشــيــيــد الـ

الخدمات الحكومية رفيعة المستوى.

استراتيجية
ــــا الــــمــــؤّســــســــون بــــالــــرؤى  ــــاؤنــ وعــــلــــى ذات الــــطــــريــــق الــــــــذي مـــــّهـــــده آبــ

الــُمــســتــقــبــلــيــة الـــثـــاقـــبـــة واإلرادة الـــقـــويـــة؛ نــســيــر الــــيــــوم نـــحـــو بــنــاء 

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــنـــمـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــخــمــســيــن ســـنـــة الـــُمـــقـــبـــلـــة، 

والــــهــــادفــــة فــــي جـــوهـــرهـــا لـــتـــعـــزيـــز جـــاهـــزيـــة الـــــدولـــــة والـــمـــجـــتـــمـــع، 

ــــثـــــمـــــارات فــي  ــــتـ بـــســـيـــاســـات وتــــشــــريــــعــــات وُنـــــظـــــم مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، واسـ

الـــقـــطـــاعـــات الـــمـــعـــرفـــيـــة والــــصــــنــــاعــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــُمـــتـــقـــّدمـــة، 

وبـــــــنـــــــمـــــــاذج وســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــات قـــــــــــــــادرة عـــــلـــــى مــــــواجــــــهــــــة الــــتــــغــــيــــيــــرات 

الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــُمــــتــــســــارعــــة، وبــتــنــمــيــة 

الــــــقــــــدرات الــــتــــي تــســتــطــيــع تـــحـــويـــل الــــتــــحــــّديــــات الــمــســتــقــبــلــيــة إلـــى 

قوة دافعة وفرص ُمثمرة، إذ نسعى ألن تحتّل دولتنا بحلول 

مــئــويــتــهــا األولــــــى فـــي ديــســمــبــر 2071، الـــمـــركـــز األول عــالــمــيــاً في 

جميع المؤّشرات التنموية واإلنسانية والحضارية، وأن يكون 

شعبنا أسعد شعوب األرض قاطبة، وأكثرها رفاهيًة وتطّوراً، 

وهو تحدٍّ قادرون على إنجازه وتحقيقه بإذن الله.

 سيف بن زايد: اإلمارات ترتقي
في سماء الريادة 

عبد الله بن زايد: وطن عظيم 
وقيادة رشيدة وشعب أبي مخلص

أبوظبي - وام

أكـــــــد الــــفــــريــــق ســــمــــو الــــشــــيــــخ ســــيــــف بــــــن زايـــــــــد آل نــــهــــيــــان، نـــائـــب 

رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 

أنــــــــه بـــــخـــــطـــــوات واثــــــقــــــة وعـــــزيـــــمـــــة ال تـــلـــيـــن، 

تــتــجــه اإلمـــــــــارات نـــحـــو الــمــســتــقــبــل، طـــاويـــًة 

ـــفــــرة، الـــتـــي  49 عـــــامـــــاً مـــــن مـــســـيـــرتـــهـــا الــــمــــظـ

تأسست على يد المغفور له الشيخ زايد 

بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان »طــيــب الــلــه ثــــراه«، 

مــاضــيــًة فــي طــريــق الــفــخــر والــعــز والــبــنــاء، 

لــتــصــبــح مــــنــــارة األمـــــــن واالســـــتـــــقـــــرار وواحــــــة 

التعايش واإلخاء والرفاه.

إرادة  
وأضـــــــــاف ســــمــــوه - فـــــي كـــلـــمـــة وجـــهـــهـــا عــبــر 

مــجــلــة »درع الــــوطــــن« بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــــ 49 - تسير 

بــــحــــزم وإرادة نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مـــــن اإلنـــــــجـــــــازات،  اإلمـــــــــــــارات 

بــحــكــمــة ورؤيـــــة قـــائـــد الــمــســيــرة ســـيـــدي صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 

ــــلـــــه«،  ــــيـــــس الــــــدولــــــة »حــــفــــظــــه الـ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايـــــــــد آل نــــهــــيــــان، رئـ

يــعــاضــده ســيــدي صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل 

مـــكـــتـــوم، نــــائــــب رئــــيــــس الـــــدولـــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــاكــم 

دبــي »رعـــاه الــلــه«، وســيــدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام اإلمارات. 

 وقال: »اليوم، تقف اإلمــارات على عتبة يوبيلها الذهبي، 

مــكــلــلــًة بــالــمــجــد والـــــســـــؤدد، شـــجـــرًة بـــاســـقـــًة، جــــذورهــــا ضـــاربـــٌة 

العالم  الفتّية تمتد نحو  التليد، وأغصانها  الــتــاريــخ  فــي عمق 

والمستقبل بــحــضــارة عــربــيــة أصــيــلــة، مــشــّرعــًة أبــوابــهــا للعالم 

والخير والعطاء والنماء وبناء اإلنسان وخير البشرية«.

 وأكــــد أن اإلمـــــارات تــرتــقــي عــامــاً بــعــد عـــام فــي ســمــاء الــريــادة 

واإلنـــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــازات، لـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــألّـــــــــــق واحــــــــــــــــــــــًة 

لــــــالطــــــمــــــئــــــنــــــان والــــــــتــــــــســــــــامــــــــح، وِقـــــــبـــــــلـــــــًة 

لـــــلـــــعـــــالـــــم ومـــــــحـــــــط أنــــــــــــظــــــــــــاره، تـــخـــطـــو 

بثباٍت نحو مستقبل أكــثــر إشــراقــاً، 

تتعايش فيها نحو 200 جنسية من 

مختلف األعــراق واألديــان، في ظل 

مــبــادئ وقــيــم الــمــســاواة والــتــعــايــش 

والــــــــــــــــــســــــــــــــــــالم واألخــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة اإلنـــــــــســـــــــانـــــــــيـــــــــة 

ــــيـــــادة الــــقــــانــــون، وتــــســــودهــــا روح  وسـ

التعاون والتكامل، وفيها يتشارك 

ــــيـــــة  ــــيـــــع بـــــكـــــل مـــــحـــــبـــــٍة ومـــــســـــؤولـ الـــــجـــــمـ

لـــبـــنـــاء وتـــصـــمـــيـــم مــســتــقــبــل أجـــيـــالـــهـــا 

القادمة.

 ورفــع سموه أجمل التبريكات والتهاني إلــى قيادة الدولة 

وحكومتها وشعبها فــي الــيــوم الوطني الـــ 49، داعــيــن المولى 

عـــز وجــــل أن يــديــم الــمــســيــرة الــمــظــفــرة لــــإمــــارات ويـــزيـــدهـــا عــــّزاً 

وازدهاراً وتطوراً.

أبوظبي - وام 

قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 

والتعاون الدولي: »وطن عظيم، وقيادة رشيدة، وشعب 

أبـــي مــخــلــص.. ثــالــوث يــشــكــل عــقــداً لــيــس كمثله عــقــد.. هو 

عقد األلق والمجد والفخر«.

وأضـــــــــــــــاف ســــــمــــــوه فــــــــي كــــلــــمــــة وجـــــهـــــهـــــا عـــــبـــــر مــــجــــلــــة »درع 

الــيــوم الــوطــنــي  الـــوطـــن« بمناسبة 

أخـــــــــرى  نـــــجـــــمـــــة  هـــــــــي  الـــــــــــــ 49: »هــــــــــــا 

تــــــتــــــوهــــــج ونـــــــحـــــــن نــــحــــتــــفــــي بـــــالـــــيـــــوم 

الوطني الـ 49 للدولة؛ المناسبة 

الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة الــــــــــخــــــــــالــــــــــدة والـــــــــعـــــــــامـــــــــرة 

بـــــــمـــــــســـــــيـــــــرة حــــــــافــــــــلــــــــة بــــــالــــــنــــــجــــــاحــــــات 

واإلنــــــجــــــازات الـــتـــي ســـطـــرتـــهـــا دولــــة 

اإلمــــــــــــــــــــــارات بــــــجــــــهــــــود الــــمــــؤســــســــيــــن 

الــرشــيــدة وعزيمة  ورؤيـــة قيادتها 

أبنائها وشبابها«. 

نجاحات 
ــــادة  ــــيــ ــــيـــــم، وقــ ــــــوه: »وطـــــــــــن عـــــظـ ـــمـ ــــلـــــي نـــــــص كــــلــــمــــة ســــ ــــا يـ ــــيـــــمـ وفـ

رشـــيـــدة، وشــعــب أبـــي مــخــلــص.. ثـــالـــوث يــشــكــل عـــقـــداً ليس 

كمثله عقد هو عقد األلق والمجد والفخر.. ثالوث لم يعد 

تجاوز الفضاءات طموحه، بل يطمح إلــى اختراق ما بعد 

الــفــضــاءات.. ثــالــوث اختصر الــصــعــوبــات بــحــروف التحدي، 

فأوقد نجماته واحدة تلو األخرى، وعقد النجمات مستمر.

ــــتـــــوهـــــج ونــــــحــــــن نــــحــــتــــفــــي بــــالــــيــــوم   هـــــــا هـــــــي نــــجــــمــــة أخـــــــــــرى تـ

ــــالــــــدة  ــــة الــــــخــ ــــيــ ــنــ ــ الــــــوطــــــنــــــي الــــــــــــ 49 لـــــــلـــــــدولـــــــة؛ الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة الــــــوطــ

ــــامـــــرة بـــمـــســـيـــرة حـــافـــلـــة بـــالـــنـــجـــاحـــات واإلنــــــــجــــــــازات الـــتـــي  والـــــعـ

سطرتها دولــة اإلمــارات بجهود المؤسسين ورؤيــة قيادتها 

الـــرشـــيـــدة وعـــزيـــمـــة أبـــنـــائـــهـــا وشـــبـــابـــهـــا.. فـــبـــإرادتـــهـــم وجــلــدهــم 

ــــفـــــضـــــاء، وأضـــــحـــــى يـــــســـــارع الـــخـــطـــى  ــــانـــــق »طـــــمـــــوح زايــــــــــد« الـ عـ

صــــوب الـــمـــريـــخ، لــيــخــلــد رحـــلـــة نــصــف قــــرن مـــن الــطــمــوحــات 

والتحديات.

 اليوم، مع نجمتنا الـ 49 نستحضر سيرة عطرة لرجال 

ــــلــــــوطــــــن، وآمــــــــنــــــــوا بــــتــــجــــربــــتــــه الــــــوحــــــدويــــــة  ــــلــــــصــــــوا لــ ــــمـــــاء أخــ عـــــظـ

حــتــى بــاتــت نــمــوذجــاً يــشــار إلــيــه بــالــبــنــان فــي الــعــالــم أجــمــع.. 

فالرهان كان وسيظل دائماً على وحدة النسيج المجتمعي 

والمصير المشترك.. وهدفنا دائماً معانقة المجد وتحقيق 

الريادة لوطننا المعطاء.

تـــــحـــــديـــــات غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة واجــــهــــت  الــــــعــــــام 2020   حــــمــــل 

العالم بأسره مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد 

»كوفيد 19«، إال أن أبــنــاء اإلمــــارات وكــافــة المقيمين على 

هذه األرض الطيبة كانوا كالبنيان المرصوص خلف قيادة 

رشيدة لوطن اعتاد قهر العقبات وتذليلها.

مسيرة 
 فــــــــــي عــــــــــــــام االســــــــــتــــــــــعــــــــــداد لــــلــــخــــمــــســــيــــن 

ــــة نـــــحـــــو تـــحـــقـــيـــق  ــ ــــقـ ــ نــــتــــطــــلــــع بــــخــــطــــى واثـ

انــــــــطــــــــالقــــــــة كـــــــــبـــــــــرى لــــــــلــــــــوطــــــــن، ونـــــــجـــــــدد 

الــــعــــهــــد بــــمــــواصــــلــــة مــــســــيــــرة مــــتــــجــــددة 

عـــــــنـــــــوانـــــــهـــــــا الــــــــــــــريــــــــــــــادة واإلنــــــــــــــجــــــــــــــاز تــــحــــت 

قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 

بــــــن زايــــــــــد آل نـــــهـــــيـــــان، رئـــــيـــــس الـــــدولـــــة 

»حـــــفـــــظـــــه الـــــــــلـــــــــه«، وصــــــــاحــــــــب الــــســــمــــو 

الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم، 

نــــائــــب رئــــيــــس الــــــدولــــــة رئــــيــــس مــجــلــس 

الـــــوزراء حــاكــم دبـــي »رعــــاه الــلــه«، وصــاحــب الــســمــو الشيخ 

مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان، ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد 

األعــــلــــى لـــلـــقـــوات الـــمـــســـلـــحـــة، وإخــــوانــــهــــم أعــــضــــاء الــمــجــلــس 

األعلى حكام اإلمارات نجدد العهد وكلنا ثقة أنه بسواعد 

أبـــــنـــــاء اإلمـــــــــــــارات وكـــــافـــــة الـــمـــقـــيـــمـــيـــن ســـيـــبـــقـــى الـــــوطـــــن صــــرحــــاً 

شامخاً، ويظل مساره في تقدم ورفعة.

 إن رســالــة دولـــة اإلمــــارات الــتــي تــجــذرت فــي خــاليــانــا منذ 

قـــيـــام االتــــحــــاد حـــتـــى بـــاتـــت جـــــــزءاً مــــن تـــكـــويـــنـــنـــا.. رســــالــــة خــيــر 

وسالم وأمل واستقرار للعالم كله، تفتح ذراعيها للتعاون 

والــــعــــمــــل مـــــع كـــــل مـــــن يـــنـــشـــد االزدهـــــــــــــار والـــتـــنـــمـــيـــة والـــــرخـــــاء 

للشعوب في شتى أرجاء المعمورة.

 أمــا وحــدتــنــا فهي حكاية أخـــرى خــالــدة مــوشــاة بحروف 

من نور.. وحدة ستظل السياج المنيع الذي يحمي دولتنا 

الغالية، ويحافظ على إنجازاتها ومكتسباتها، ومــا أرســاه 

اآلبــــــــاء الـــمـــؤســـســـون ســيــبــقــى نــــبــــراســــاً لـــنـــا، لـــنـــواصـــل جــمــيــعــاً 

العمل معاً يداً بيد، بجد واجتهاد، من أجل المضي قدماً 

لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة واالزدهــــــــار والــــرخــــاء لــأجــيــال 

المقبلة«.

خولة السويدي: يوم مشرق بزغ فيه نجم دولة وحدوية فتية
أبوظبي - وام 

هنأت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار األمن 

ــــنـــــي، ســــمــــو الـــشـــيـــخـــة خــــولــــة بــــنــــت أحــــمــــد خـــلـــيـــفـــة الــــســــويــــدي،  الـــــوطـ

صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نــهــيــان رئــيــس الـــدولـــة، 

حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو 

أعــضــاء المجلس األعــلــى حكام اإلمــــارات وشعبها بمناسبة اليوم 

الوطني الـ 49.

وقالت سموها في كلمة له: »كانت أحــالم الوحدة تــراود فكر 

الـــقـــائـــد الـــمـــؤســـس لـــدولـــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــيــخ زايـــد 

بــن سلطان آل نــهــيــان، طيب الــلــه ثـــراه، منذ أمــد بعيد وبمسعاه 

الحميد وجهده الدؤوب وبعد نظره مع كوكبة من إخوانه حكام 

اإلمــــــــارات وبـــالـــنـــوايـــا الـــصـــادقـــة والـــمـــقـــاصـــد الـــخـــيـــرة الــنــبــيــلــة وتــرجــمــة 

لـــذلـــك الـــحـــلـــم الــجــمــيــل وبــــأفــــكــــار حـــامـــلـــة لـــلـــرؤيـــة الـــثـــاقـــبـــة الـــســـديـــدة 

وبــــجــــهــــود جـــمـــاعـــيـــة مــــوصــــولــــة وجـــــــــادة ودراســــــــــة مـــعـــمـــقـــة رفــــــع عــلــم 

دولــــــة اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة خـــفـــاقـــاً فــــي قـــصـــر الـــضـــيـــافـــة فــي 

إمــارة دبي في الثاني من ديسمبر سنة 1971 فكان يوماً مشهوداً 

عزيزاً مشرقاً حبيباً إلى النفوس وبزغ نجم دولة فتية في صيغة 

وحدوية لتبدأ أعمال البناء والتنمية الشاملة ورسم مكانتها في 

الــمــحــافــل الــدولــيــة وتــوثــيــق عــالقــاتــهــا مـــع الـــــدول الــعــربــيــة الشقيقة 

والــصــديــقــة بــفــعــل الــحــكــمــة والـــرويـــة فــي الــنــظــرة إلـــى الــتــغــيــرات في 

العالم«.

ــــافـــــت ســـمـــوهـــا: »وتــــواصــــلــــت مـــســـيـــرة الـــبـــنـــاء فـــتـــوفـــر الــســكــن  وأضـ

ــــكـــــريـــــم لــــلــــمــــواطــــن وخـــــــدمـــــــات الـــتـــعـــلـــيـــم فــــــي الــــــــمــــــــدارس والــــكــــلــــيــــات  الـ

والــجــامــعــات ومـــراكـــز الــبــحــث الــعــلــمــي وبـــرامـــج الــبــعــثــات الــدراســيــة 

لــــــدى دول مــخــتــلــفــة والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــــي مــســتــشــفــيــات مــؤهــلــة 

ومــــــــراكــــــــز صــــحــــيــــة عـــــمـــــت الـــــــبـــــــالد واســـــتـــــقـــــطـــــاب الـــــــكـــــــفـــــــاءات الـــعـــلـــمـــيـــة 

التعليم في كل مراحله  لتعزيز  والهندسية واألكاديمية والفنية 

وتـــحـــديـــث الـــنـــظـــم اإلداريـــــــــة واألخـــــــذ بــالــتــقــنــيــات الـــرقـــمـــيـــة إلـــــى جــانــب 

ــــنـــــاء والــــتــــنــــمــــيــــة األســـــــريـــــــة بــــجــــهــــود ســمــو  ــــبـ تــــعــــزيــــز دور الـــــــمـــــــرأة فــــــي الـ

الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة 

الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــأمـــومـــة والـــطـــفـــولـــة الــرئــيــســة األعـــلـــى لــمــؤســســة 

التنمية األسرية وصوالً إلى إطالق يوم المرأة اإلماراتية«.

سموه: تقف الدولة  › 
  على عتبة يوبيلها

 الذهبي مكللًة بالمجد



 البواردي: نستذكر عزيمة وإصرار 
اآلباء المؤسسين 

نسيبة: إنجازات اإلمارات سُيخلدها التاريخ 
بحروف من ذهب

ـــــواردي وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون  ـــبــ قــــــال مـــعـــالـــي مـــحـــمـــد بـــــن أحــــمــــد الــــ

الــــدفــــاع: إن ذكـــــرى الـــيـــوم الـــوطـــنـــي تــمــر عــلــيــنــا كـــل عــــام لــنــســتــذكــر 

مــعــهــا عـــزيـــمـــة وإصــــــــرار اآلبـــــــاء الــمــؤســســيــن ووالـــــدنـــــا الـــمـــغـــفـــور لــه 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثــراه، الذي أرسى 

دعـــــائـــــم الـــــدولـــــة وآمـــــــن وأيـــــقـــــن بـــفـــكـــرة االتــــــحــــــاد، فـــصـــار 

الــحــلــم واقـــعـــًا زاهـــيـــًا واتـــحـــاداً مــشــرقــًا بالنجاحات 

واإلنجازات.

وأضــــــــــــــــــــــــــاف الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــواردي فـــــــــــــي كــــــــلــــــــمــــــــة لـــــــــــــه بـــــــهـــــــذه 

المناسبة: »مــضــت مسيرة االتــحــاد بمشيئة 

الــــــــلــــــــه وتــــــــحــــــــت الـــــــــقـــــــــيـــــــــادة الـــــــــرشـــــــــيـــــــــدة لـــــصـــــاحـــــب 

الـــــســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ خــــلــــيــــفــــة بـــــــن زايــــــــــــد آل نـــهـــيـــان 

رئــــــــيــــــــس الــــــــــــدولــــــــــــة الــــــــقــــــــائــــــــد األعـــــــلـــــــى 

للقوات المسلحة، حفظه الله، 

لتصل دولة اإلمارات العربية المتحدة اليوم إلى مصاف الدول 

الــمــبــادرات الملهمة والسباقة فــي مجاالت  المتقدمة وصاحبة 

التسامح وصنع السالم وخدمة اإلنسانية«.

وقــــــال مـــعـــالـــيـــه: »نــحــتــفــل الــــيــــوم بــــذكــــرى الــــيــــوم الـــوطـــنـــي وبــنــجــاح 

اإلمــــــــــــارات فـــــي صـــنـــع نـــــمـــــوذج يـــحـــتـــذى فـــــي مــــواجــــهــــة أزمــــــــة جــائــحــة 

ــــا، حـــيـــث كــــانــــت ســـبـــاقـــة فــــي مـــواجـــهـــة هــــــذه الـــجـــائـــحـــة عــلــى  كــــــورونــ

الـــمـــســـتـــوى الـــمـــحـــلـــي واإلقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي الـــــــذي تـــمـــيـــز بـــالـــمـــرونـــة 

الوطنية وسرعة استجابتها مرسخة بذلك مبدأ اإلمارات الثابت 

فـــــي الـــتـــكـــاتـــف والـــــتـــــعـــــاون واألخـــــــــــوة ومــــــد يـــــد الـــعـــون 

للبشرية جمعاء وفي الظروف كافة«.

وأوضــــــــــــــــح أنـــــــــــه لــــــعــــــل مـــــــــبـــــــــادرة أوائــــــــــــــــل اإلمـــــــــــــــــــــارات الــــتــــي 

أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

ــــلـــــه، بـــتـــخـــصـــيـــص حــفــل  حــــاكــــم دبــــــــي، رعــــــــاه الـ

»أوائـــل اإلمـــارات 2020« لتكريم التجارب 

االســــتــــثــــنــــائــــيــــة مــــــن شــــخــــصــــيــــات ومـــــــبـــــــادرات 

فــي خــط الــدفــاع األول للتصدي لفيروس 

كـــورونـــا الــمــســتــجــد »كــوفــيــد 19« خــيــر مثال 

عــلــى دعـــم الــقــيــادة لــهــذه الــفــئــة الــتــي أعــطــت 

الكثير في هذه األوقات العصيبة.

نـــــــؤكـــــــد دور اإلمــــــــــــــــارات  وأضــــــــــــــــاف أنـــــــــــه فــــــــي هـــــــــــذا الــــــــيــــــــوم 

الــــرائــــد فـــي وضــــع الــخــطــط الــتــنــمــويــة الــمــســتــقــبــلــيــة الــشــامــلــة 

ــــبــــــادرة »االســــتــــعــــداد  خــــــالل الـــخـــمـــســـيـــن عـــــامـــــًا الــــقــــادمــــة فـــــي مــ

ــــزيـــــز الـــتـــكـــامـــل  ــــهـــــود الــــوطــــنــــيــــة وتـــــعـ لـــلـــخـــمـــســـيـــن« لـــتـــكـــثـــيـــف الـــــجـ

والتنسيق الحكومي ووضع محاور الخطة المئوية التنموية 

الشاملة.. كما أننا وبالرغم من كل التحديات التي يواجهها 

الـــعـــالـــم، نــفــتــخــر بــــدخــــول اإلمـــــــــارات الـــتـــاريـــخ كــــــأول دولــــــة عــربــيــة 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــوطــــن الـــعـــربـــي تـــطـــلـــق أول مـــســـبـــار لــتــســتــكــشــف 

المريخ. )أبوظبي - وام(

 أكــد معالي زكــي أنــور نسيبة وزيــر دولــة في كلمة بمناسبة 

ــــلــــــدولــــــة أن إنـــــــجـــــــازات  ــــتــــــاســــــع واألربـــــــعـــــــيـــــــن لــ ــــنــــــي الــ الـــــــيـــــــوم الــــــوطــ

اإلمارات سُيخلدها التاريخ بحروف من ذهب.

وأضــــــــــاف: »يـــــأتـــــي احـــتـــفـــالـــنـــا بــــالــــذكــــرى الـــتـــاســـعـــة واألربــــعــــيــــن 

لــلــيــوم الـــوطـــنـــي لـــدولـــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة لــُيــعــلــن عن 

قــــــــــــــرب انــــــــتــــــــهــــــــاء عــــــــــــــام االســــــــــتــــــــــعــــــــــداد لــــلــــخــــمــــســــيــــن 

ــــيـــــة ســـُيـــخـــلـــدهـــا  الــــــــذي شـــهـــد إنــــــجــــــازات إمـــــاراتـ

الــــــــــــتــــــــــــاريــــــــــــخ بــــــــــــــحــــــــــــــروف مــــــــــــــن ذهـــــــــــــــــــــــب، حـــــيـــــث 

تمّكنت الدولة من إطالق مسبار األمل 

اإلمـــاراتـــي الســتــكــشــاف كــوكــب الــمــريــخ، 

وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية 

الـــســـلـــمـــيـــة، وتـــحـــقـــيـــق األرقـــــــام 

الـــــــــقـــــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة فـــــــــــــــي قــــــــطــــــــاعــــــــات 

الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم والــــــــثــــــــقــــــــافــــــــة وجـــــــــــــــــــــودة الــــــــحــــــــيــــــــاة والــــــصــــــحــــــة 

والتنمية البشرية والنمو االقتصادي والتنافسية 

االقتصادية وفقًا للمعايير العالمية.

ومضى معاليه:«غير أن هذا العام شهد إعجازاً 

ــــفــــــوق عـــــالـــــمـــــيـــــًا فـــي  ــتــ ــ عـــــلـــــى قــــــــــــدرة اإلمــــــــــــــــــارات فـــــــي الــ

مواجهة جائحة كورونا وتحقيق أعلى معدالت 

السالمة والوقاية من الوباء وتقديم أكثر من 

1328 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية 

إلى أكثر من 111 دولة، دعمًا للجهود العالمية في الحّد من 

انتشار فــيــروس كــورونــا المستجد »كوفيد - 19«، مــع اّتــخــاذ 

إجــــــــراءات شــجــاعــة وجـــريـــئـــة لــلــُمــحــافــظــة عــلــى ركـــائـــز االقــتــصــاد 

الــــوطــــنــــي تـــحـــقـــيـــقـــًا لــــلــــســــعــــادة، الـــــعـــــدل والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة لـــمـــواطـــنـــي 

اإلمـــــــــــــارات الـــحـــبـــيـــبـــة ولــــكــــافــــة الـــمـــقـــيـــمـــيـــن عــــلــــى أرضــــهــــا 

الخّيرة».

 وأضــــــــاف:«نــــــــفــــــــتــــــــخــــــــر بــــــــــــأن االحــــــــتــــــــفــــــــال بـــــالـــــيـــــوم 

ــُيـــــشـــــكـــــل  ــ الــــــــوطــــــــنــــــــي الــــــــتــــــــاســــــــع واألربــــــــــعــــــــــيــــــــــن سـ

نقطة بداية االستعداد لالحتفاء باليوبيل 

وانــــــــقــــــــضــــــــاء   ،2021 الـــــــــــعـــــــــــام  فـــــــــــي  الـــــــــذهـــــــــبـــــــــي 

ــــيـــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة  ــــــي مـــــسـ ــــًا اســــتــــثــــنــــائــــيــــة فـ ــ ــــامـ ــ 50 عـ

واستشراف المستقبل بقيادة صاحب السمو 

الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نــهــيــان، رئــيــس الــدولــة 

»حفظه الــلــه«، وصــاحــب السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل 

مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الـــــدولـــــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء حــاكــم 

دبـــــي »رعـــــــاه الــــلــــه«، وصــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــد 

آل نــــهــــيــــان، ولــــــي عـــهـــد أبــــوظــــبــــي نــــائــــب الــــقــــائــــد األعــــلــــى لـــلـــقـــوات 

الـــمـــســـلـــحـــة، وإخـــــوانـــــهـــــم أصـــــحـــــاب الــــســــمــــو أعـــــضـــــاء الــمــجــلــس 

األعلى حكام اإلمارات، التي أبرزت قدرة اإلمارات على الدوام 

فـــي الـــنـــجـــاح والـــتـــفـــّوق والـــــريـــــادة عــنــدمــا يــتــعــّلــق األمـــــر بــتــحــويــل 

التحديات إلى فرص لإلبداع والتطوير. )أبوظبي - وام(

وزراء: اإلمارات حققت نموذجًا عالميًا 
للنهضة والتطّور

أكدوا أن اليوم الوطني الـ49 احتفاء باإلنجازات ومواصلة مسيرة اإلعداد للمستقبل

اليوم الوطني ٢٢2 0 2 0 يســمبر  د   0 2  |  1 4 4 2 خر  آل ا بيع  ر   1 7   | األربعــاء   
١ ٤ ٧ ٧ 7 د  لعد ا

متابعة – البيان ووام

أكـــــد مـــعـــالـــي وزراء أن االحــــتــــفــــال بـــــــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي الــــــــ49 مـــنـــاســـبـــة تــعــزز 

المسؤولية لحفظ المكتسبات، وأن اإلمارات حققت نموذجاً عالمياً 

للنهضة والتطور في فترة وجيزة في عمر الدول، وأن مسيرة االتحاد 

وضعت اإلمـــارات في مصاف الــدول األكثر تقدماً وتأثيراً على خارطة 

العالم، وأشـــاروا إلــى أنــه اليوم الوطني احتفاء باإلنجازات ومواصلة 

مسيرة اإلعداد للمستقبل.

ورفــــعــــوا أســـمـــى آيــــــات الــتــهــنــئــة والـــتـــبـــريـــكـــات إلـــــى مـــقـــام صـــاحـــب الــســمــو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم نــائــب رئــيــس الــدولــة رئيس 

مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء حــــاكــــم دبــــــــي، رعــــــــاه الـــــلـــــه، وصـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ 

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، وأصــحــاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام 

اإلمـــــارات، وإلـــى ســمــو أولــيــاء الــعــهــود، ونــــواب الــحــكــام، وإلـــى حكومة 

وشعب دولــة اإلمـــارات والمقيمين على أرضــهــا وذلــك بمناسبة اليوم 

الوطني التاسع واألربعين للدولة.

وقــالــوا إن المناسبة الــغــالــيــة نــســتــرجــع  فيها مــا غــرســه فــي نفوسنا 

الوالد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه، من قيم ومعاني االنتماء والوحدة. 

وقـــــــــال مــــعــــالــــي عــــبــــد الــــرحــــمــــن بـــــن مـــحـــمـــد الـــــعـــــويـــــس، وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 

ووقاية المجتمع: إن االحتفال باليوم الوطني الـــ49 يبث فينا شعوراً 

مـــتـــجـــدداً بـــاالمـــتـــنـــان لــمــا أرســـــى دعـــائـــمـــه قـــادتـــنـــا االســتــثــنــائــيــون، ويــزيــدنــا 

ــــذا الــــوطــــن الـــــــذي غــــــدى الـــيـــوم  إيــــمــــانــــاً ومـــســـؤولـــيـــة لـــحـــفـــظ مـــكـــتـــســـبـــات هــ

أيقونة عالمية في شتى المجاالت، مشيراً إلى أن هذا اليوم يعكس 

الــفــكــر الـــخـــالق والــرغــبــة الــطــمــوحــة والــهــمــم الــعــالــيــة الــتــي تــســلــحــت بها 

الــصــادقــة التي  الــرشــيــدة والــتــفــاف أبنائهم األوفــيــاء وعزيمتهم  قيادتنا 

ُترجمت إلى إنجازات حضارية ومشروعات ضخمة في كافة الميادين 

وعــلــى جميع الــمــســتــويــات، مــا عـــزز مــن مــكــانــة دولـــة اإلمـــــارات العربية 

المتحدة على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

ــــا تـــحـــقـــق ومــــــا تـــقـــدمـــه الـــقـــيـــادة  وأشـــــــــار مـــعـــالـــي الــــعــــويــــس، إلــــــى أن مـ

ــــيـــــدة والـــحـــكـــيـــمـــة مـــــن رؤيــــــــة واســـــتـــــشـــــراف لـــمـــســـتـــقـــبـــل واعــــــــد حـــافـــل  الـــــرشـ

بـــالـــمـــنـــجـــزات الـــتـــنـــمـــويـــة فـــــي الــــمــــجــــاالت كــــافــــة ومــــــا حـــقـــقـــتـــه عـــالـــمـــيـــاً مــن 

حضور قوي وإسهامات واعدة واسم ينظر له العالم كله بكل التقدير 

واإلعــجــاب، كل هذا يؤكد من جديد أن المستقبل واعــد وأن إمــارات 

الــــريــــادة واالبـــتـــكـــار والـــعـــطـــاء مــاضــيــة بـــقـــوة فـــي طـــريـــق الــتــنــمــيــة والــتــطــور 

لخمسين عاماً قادمة أكثر إشراقاً وازدهاراً بسواعد أبنائها المخلصين 

وبتضافر جهود المواطنين وتالحمهم مع قيادتهم المخلصة. 

مناسبة غالية
بــــــــــــدوره، تـــــقـــــدم مــــعــــالــــي الــــمــــهــــنــــدس ســـهـــيـــل الــــــمــــــزروعــــــي، وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة 

والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بــالــشــكــر إلـــى خــط الـــدفـــاع األول، لــلــجــهــود العظيمة 

الـــتـــي بـــذلـــوهـــا خــــالل الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة الســيــمــا مــنــذ بـــدايـــة أزمـــــة جــائــحــة 

التحتية  والبنية  الــطــاقــة  المستجد، ولموظفي وزارة  كــورونــا  فــيــروس 

عــــلــــى مـــواصـــلـــتـــهـــم الــــعــــمــــل بــــجــــد لـــتـــقـــديـــم الـــــخـــــدمـــــات لـــلـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن بــمــا 

الــظــروف االستثنائية التي فرضتها جائحة  يفوق توقعاتهم، فــي ظــل 

»كوفيد 19«.

ــــتـــــفـــــال بــــالــــيــــوم الــــوطــــنــــي الـــــــــــ49 لـــــدولـــــة اإلمـــــــــــــــارات، ُيـــعـــد  وأكــــــــد أن االحـ

مناسبة غــالــيــة عــلــى قــلــوبــنــا، مــن خــاللــهــا نسترجع بذهنية حــاضــرة ما 

غرسه في نفوسنا الوالد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب الله ثـــراه، مــن قيم ومعاني االنتماء والــوحــدة والــعــزة، 

وصالبة اإلرادة أمام تحديات بناء مستقبل مشرق ومزدهر، وتجسيد 

أروع صور التالحم وااللتفاف حول القيادة الرشيدة، للمحافظة على 

المكتسبات التي أثمرت تصُدر اإلمارات مؤشرات التنافسية العالمية 

الــريــادة بمختلف الــمــجــاالت، والــتــي ُتعد االنطالقة الكبرى  وتحقيقها 

لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات مـــرحـــلـــة الــخــمــســيــن عــــامــــاً الــمــقــبــلــة تـــحـــت قــــيــــادة خــيــر 

خلف لخير سلف.

توجيهات
من جانبه، أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير 

الــمــنــاخــي والــبــيــئــة أن دولـــــة اإلمــــــــارات تــمــكــنــت بــفــضــل رؤى وتــوجــيــهــات 

ودعـــــم قــيــادتــهــا الـــرشـــيـــدة خــــالل مــســيــرتــهــا الــمــمــتــدة عــلــى مـــــدار 49 من 

تــقــديــم نـــمـــوذج عــالــمــي فـــي قـــــدرة الــــــدول عــبــر تـــالحـــم أبــنــائــهــا وقــيــادتــهــا 

ــتـــــطـــــور والـــــتـــــقـــــدم وتــــحــــقــــيــــق نــــهــــضــــة حـــقـــيـــقـــة عــــلــــى مــــســــتــــوى كـــافـــة  ــ فــــــي الـ

القطاعات، وسجلت لنفسها مكانة عالمية في العديد من المجاالت 

أهمها العمل من أجل البيئة والمناخ.

وأضــــــــاف: »عـــلـــى مــــــدار خــمــســة عـــقـــود لــــم يـــعـــرف الــمــســتــحــيــل مــكــانــاً 

فــي قــامــوس دولــتــنــا الــتــي شكل االتــحــاد والــعــمــل الــمــتــواصــل والطموح 

والـــرغـــبـــة فـــي بــنــاء مــســتــقــبــل أفــضــل دائـــمـــا أســـاســـاً فـــي قــيــامــهــا، فــبــدأت 

من هذه األرض الطيبة، لتقدم للعالم نموذجاً في التطور والنهضة، 

مــســيــرة بــدأتــهــا اإلمـــــارات اعــتــمــاداً عــلــى االقــتــصــاد الــنــفــطــي، واآلن باتت 

ــــتـــــصـــــادي والــــتــــحــــول نـــحـــو االقـــتـــصـــاد  مـــــع دول الــــــصــــــدارة فـــــي الــــتــــنــــوع االقـ

األخضر، واستخدام ونشر حلول الطاقة المتجددة، وزيادة االعتماد 

عــلــى الـــمـــصـــادر الــنــظــيــفــة لــلــطــاقــة مـــع إطـــــالق الــمــحــطــة األولــــــى لــمــفــاعــل 

براكة النووي«. 

وأشار إلى أن االهتمام بحماية البيئة شكل محوراً رئيساً في مسيرة 

ــُبـــذلـــت الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــهـــود الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي تـــصـــدرهـــا 8  الـــــدولـــــة، فـ

مؤشرات عالمية في جهود حماية البيئة ومواردها الطبيعية وتنوعها 

البيولوجي خالل العام الماضي.

تقدم وتأثير 
ــــــور ســـــلـــــطـــــان بـــــــن أحــــــمــــــد الــــــجــــــابــــــر وزيــــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة  ــتـ ــ ــ ــــدكـ ــ وقــــــــــــال مـــــعـــــالـــــي الـ

والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة: إن هــــذا الـــيـــوم الــعــظــيــم يــعــيــش فـــي نفوسنا 

شاهداً على نهج ومسيرة العطاء الحافلة للمغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه اآلباء المؤسسين، الذين 

أرســـوا الــركــائــز الصلبة الــتــي مــهــدت الــطــريــق لتنعم اإلمــــارات بــاالزدهــار 

والتقدم والرفعة.

وأضــاف معاليه أن الثاني من ديسمبر يمثل مناسبة نستذكر من 

خاللها قصص النجاح المتميزة التي تحققها الدولة عاماً تلو اآلخر، 

وكــــيــــف اســـتـــطـــاعـــت فــــي بـــضـــعـــة عــــقــــود مــــن الــــزمــــن أن تــــرســــخ حـــضـــورهـــا 

على خريطة العالم واحــًة إيجابية مضيئة في خضم التحديات التي 

يشهدها العالم، وتثبت يوماً بعد يوم، كيف تدير قيادتنا دفة الوطن 

بحكمة وثقة نحو المستقبل، وكيف نعبر جميع التحديات في سبيل 

أن تنعم أجيالنا القادمة بثمرة هذه الجهود وبمستقبل مزدهر.

وأكد معاليه أن مسيرة االتحاد وضعت دولة اإلمارات في مصاف 

الـــــدول األكـــثـــر تــقــدمــاً وتـــأثـــيـــراً عــلــى خـــارطـــة الــعــالــم فـــي قــطــاعــات عـــدة، 

وتــــلــــك قــــصــــة نــــجــــاح كــــبــــيــــرة يــــحــــق لــــنــــا أن نـــفـــخـــر بــــهــــا، مــــنــــوهــــاً بـــالـــمـــراكـــز 

الـــمـــتـــقـــدمـــة الــــتــــي تـــبـــوأتـــهـــا الـــــدولـــــة خــــــالل األعــــــــــوام الـــمـــاضـــيـــة، والـــخـــطـــط 

التنموية الرائدة التي تنفذها حكومة دولــة اإلمــارات، والتي أسهمت 

ــــتـــــويـــــات، حــيــث  فــــــي تـــحـــقـــيـــق نــــهــــضــــة وطــــنــــيــــة شــــامــــلــــة عــــلــــى كـــــافـــــة الـــــمـــــسـ

ســـجـــلـــت الـــــدولـــــة تــــقــــدمــــاً كــــبــــيــــراً ضـــمـــن تـــقـــريـــر الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة فــي 

محورين من المحاور الرئيسة األربعة، وهما محور األداء االقتصادي 

الذي سجلت فيه المركز الرابع عالمياً، ومحور البنية التحتية الذي 

تقدمت فيه خمسة مراكز.

نجاح
وقــــــــــــال مـــــعـــــالـــــي ســـــلـــــطـــــان بــــــــن ســــعــــيــــد الـــــــــبـــــــــادي الـــــــظـــــــاهـــــــري وزيــــــــــــر الـــــعـــــدل 

ــــأتـــــي مـــجـــلـــالً  ــــفـــــال بــــالــــيــــوم الــــوطــــنــــي لـــــهـــــذا الـــــعـــــام يـ ــتـ ــ بــــالــــمــــنــــاســــبــــة: إن االحـ

ــــتـــــي كـــان  بـــالـــنـــجـــاح فـــــي تـــــجـــــاوز دولــــتــــنــــا أصــــعــــب الـــمـــحـــن والــــتــــحــــديــــات والـ

داعمها األول ما قدمه قادتنا، حفظهم الله، الالمحدود للمواطنين 

والمقيمين مما كان له أبلغ األثر في صمود وطننا وتوالي اإلنجازات 

والنجاحات في شتى المجاالت، بما يرفع مكانة وسمعة دولتنا في 

عــنــان الــســمــاء لــتــكــون بــــإذن الــلــه تــعــالــى بــيــن أفــضــل الـــــدول فـــي الــعــالــم 

وتكون مثاالً يحتذى به في كافة مجاالت الحياة في التنمية والتفوق 

واالبتكار والريادة وفي التسامح والتعايش وقبول اآلخر.

وأشــــار معاليه إلـــى أن مــا حققته الــدولــة يــعــد وبــكــل المقاييس 

ــــلـــــه - لــــرؤيــــة  ــــيـــــراً، يـــــعـــــود الــــفــــضــــل فــــيــــه - بــــعــــد الـ ــبـ ــ ــــاً كـ ــــاريـ إنـــــــجـــــــازاً حـــــضـ

الــمــغــفــور لـــه الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان، طــيــب الـــلـــه ثــــراه، 

الــــــــــذي تــــمــــيــــز بــــــرؤيــــــة ثــــاقــــبــــة وعـــــقـــــل حــــكــــيــــم رشــــــيــــــد، عــــنــــدمــــا اســــتــــطــــاع 

بمعاونة إخوانه مؤسسي االتحاد حكام اإلمــارات أن يقيموا دولة 

قــــويــــة األركــــــــــان داخــــلــــيــــاً وخـــــارجـــــيـــــاً، مـــــؤكـــــداً أن وزارة الـــــعـــــدل كـــانـــت 

مــن أوائــــل الـــــوزارات الــتــي تــأســســت مــع بــدايــة إنــشــاء الـــدولـــة، وكــان 

االهتمام وال يــزال قائماً من قيادتنا الرشيدة على ترسيخ العدالة 

واســـتـــقـــاللـــيـــة الـــقـــضـــاء وهـــــو مــــا مـــكـــن الـــقـــضـــاء مــــن تـــقـــديـــم الـــنـــمـــوذج 

 حسين الحمادي سلطان الجابر 

ثاني الزيودي  عبد الله بن طوق  

سهيل المزروعي 

ناصر الهاملي  

سارة األميري شما المزروعي 

سلطان الظاهري  عبدالله النعيمي 

أحمد الفالسي  حصة بوحميد 

عبدالرحمن العويس 

نورة الكعبي 

عمر سلطان العلماء مريم المهيري عهود الرومي 

زكي نسيبة  محمد البواردي

مسيرة االتحاد وضعت   ›
الدولـة في مصاف األكثر 

تقدمًا وتأثيرًا على خارطة 
العالم 

مناسبة غالية نسترجع   ›
خاللها ما غرسه الوالد زايد 

من قيم ومعاني االنتماء 
والوحدة



حيا معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 

له  للمغفور  الخالدة  الجهود  والتعايش  التسامح 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

الــــقــــائــــد والــــمــــؤســــس لـــدولـــتـــنـــا، وأشــــــــاد بــنــهــجــه الــــذي 

تأسست عليه الدولة واعتزازه بوطنه وهويته 

وإنـــجـــازاتـــه الــمــرمــوقــة فـــي مـــجـــاالت التنمية 

ــــر الــــتــــعــــايــــش  ــــلــــــى نــــــشــ والـــــــبـــــــنـــــــاء وحــــــــرصــــــــه عــ

والتسامح والسالم.

 وقــــــــــال مــــعــــالــــيــــه فــــــي كــــلــــمــــة لــــــه بـــمـــنـــاســـبـــة 

الـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــتـــاســـع واألربـــعـــيـــن: »إنــنــا 

ونحن نحتفل باليوم الوطني 

الـــــتـــــاســـــع واألربـــــــعـــــــيـــــــن، يـــمـــأنـــا 

ــــزاز بــوطــنــنــا الـــغـــالـــي الــــــذي أصـــبـــح رمـــــزاً  ــــتــ الـــفـــخـــر واالعــ

لــلــتــســامــح والـــتـــعـــايـــش والــــســــالم ومــــثــــاالً يــحــتــذى في 

نهضته وتقدمه وريادته ومنطلقًا لأخوة اإلنسانية 

إلــــــى الــــعــــالــــم، نـــفـــخـــر بـــكـــل ذلــــــك ونــــحــــن نـــتـــذكـــر رجـــــالً 

استثنائيًا بــكــل مــا للكلمة مــن معنى أســـس وطــنــًا، 

ــــيـــــة  ــــيـــــة وإســـــالمـ ــــانـ ــــًا إنـــــسـ ــــيـــــمـ ووضـــــــــــع فــــــــكــــــــراً، وغـــــــــــرس قـ

وعربية سامية فــي نفوس البشر، فكانت اإلمـــارات 

ــــتـــــحـــــدة، بــــقــــيــــادتــــهــــا الـــــرشـــــيـــــدة وشـــعـــبـــهـــا  الــــعــــربــــيــــة الـــــمـ

الـــمـــعـــطـــاء والـــمـــقـــيـــمـــيـــن عـــلـــى أرضــــهــــا رمــــــــزاً لـــكـــل هـــذه 

الـــــقـــــيـــــم، إنــــــــه الــــمــــغــــفــــور لــــــه الـــــــوالـــــــد الــــشــــيــــخ زايــــــــــد بــن 

ــــلـــــطـــــان آل نـــــهـــــيـــــان، الـــــقـــــائـــــد والــــــمــــــؤســــــس لــــدولــــتــــنــــا  سـ

الناهضة، بل إننا نرى بكل وضوح، أن الحديث عن 

منهج هــذا الــقــائــد الــتــاريــخــي العظيم، فــي تأسيس 

الدولة واعتزازه بوطنه وهويته وإنجازاته المرموقة 

في التنمية والبناء«. )أبوظبي - وام(

 قــال معالي أحمد بن جمعة الزعابي وزيــر شؤون 

الــمــجــلــس األعــلــى لــالتــحــاد بــمــنــاســبــة الــيــوم الــوطــنــي 

التاسع واألربعين للدولة: ُيشّرفني أن أرفع أصدق 

آيــــات الــتــهــنــئــة والــتــبــريــكــات لــســيــدي صــاحــب السمو 

الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــــــن زايــــــــــد آل نــــهــــيــــان رئـــــيـــــس الـــــدولـــــة 

ــــاحــــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مــحــمــد  ــــلـــــه وصــ حـــفـــظـــه الـ

ــــيـــــس الـــــدولـــــة  ــــائـــــب رئـ بــــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم نـ

رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي رعــــاه 

الـــــــلـــــــه وصــــــــاحــــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ مـــحـــمـــد 

ــــيـــــان ولـــــــــي عـــــهـــــد أبــــوظــــبــــي  بـــــــن زايـــــــــــد آل نـــــهـ

نــــائــــب الــــقــــائــــد األعــــلــــى لــــلــــقــــوات الــمــســلــحــة 

وإلــى أصــحــاب السمو أعضاء 

الــــــمــــــجــــــلــــــس األعـــــــــــلـــــــــــى لــــــالتــــــحــــــاد 

ُحــــكــــام اإلمــــــــــارات، وســـمـــو أولــــيــــاء الـــعـــهـــود، وشــعــب 

دولة اإلمارات.

وأضـــــاف مــعــالــيــه فـــي كــلــمــة بــهــذه الــمــنــاســبــة: تحمل 

هذه الذكرى المجيدة في طّياتها دالالت حضارية 

ورمــزيــة تاريخية عميقة، إذ ُتجّسد تالقي اإلرادات 

الصادقة التي جمعت بين المغفور له الشيخ زايد 

ــــاء  بــــن ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان، »طــــّيــــب الـــلـــه ثــــــــراه«، واآلبــ

الـــمـــؤّســـســـيـــن، رحـــمـــهـــم الــــلــــه، لــُتــثــمــر تـــأســـيـــس دولــــة 

االتحاد، والُمضّي بها نحو المستقبل لُتصبح اليوم 

مــن أوائــــل الــــدول فـــــي التنافسية الــعــالــمــيــة، وتحتل 

مـــواقـــع ُمـــتـــقـــّدمـــة فـــي جــمــيــع الـــمـــجـــاالت االقــتــصــاديــة 

والصحية والتعليمية وجودة الُبنى التحتيـة، وذلك 

بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة. 

وأكــــد مــعــالــيــه أن الــمــنــاســبــة ُتــنــّمــي فــي نــفــوســنــا قَيم 

االنتماء الوطني والوالء للقيادة. )أبوظبي - وام(

 قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس 

مجلس إدارة ســوق أبوظبي العالمي: إن احتفالنا 

ـــار »غـــــــرس  بـــــالـــــيـــــوم الـــــوطـــــنـــــي هـــــــــذا الـــــــعـــــــام تـــــحـــــت شــــــعـــ

االتـــــــــــحـــــــــــاد«، يــــبــــعــــث فــــيــــنــــا مـــــشـــــاعـــــر الـــــفـــــخـــــر واالعـــــــــتـــــــــزاز 

ــــاء  ــــطــ ــــعــ بــــــــغــــــــرس اآلبـــــــــــــــــــاء الــــــمــــــؤســــــســــــيــــــن وبـــــــمـــــــســـــــيـــــــرة الــ

التي  الشاملة والمستدامة، وباإلنجازات  والتنمية 

تـــحـــقـــقـــت نـــتـــيـــجـــة رؤيــــــــة مــســتــقــبــلــيــة وتـــخـــطـــيـــط ســلــيــم 

ومتابعة مستمرة لتحقيق المؤشرات الوطنية 

ــــاعــــــات بـــــمـــــا فــــيــــهــــا الــــقــــطــــاع  ــــقــــــطــ فـــــــي جــــمــــيــــع الــ

المالي.

وأضـــــــــــــــــــــــاف مــــــــعــــــــالــــــــيــــــــه: »أتـــــــــــــشـــــــــــــرف بـــــاســـــمـــــي 

أبـــوظـــبـــي  وبـــــاســـــم إدارة ومــــوظــــفــــي ســــــوق 

العالمي، أن أرفـــع أســمــى آيـــات التهاني 

والـــــتـــــبـــــريـــــكـــــات لـــــمـــــقـــــام صــــاحــــب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نــــهــــيــــان، رئــــيــــس الــــدولــــة«حــــفــــظــــه الــــــلــــــه»، وأخــــيــــه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 

دبـــي«رعـــاه الـــلـــه»، وأخــيــهــمــا صــاحــب الــســمــو الشيخ 

محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان، ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نائب 

الـــــــقـــــــائـــــــد األعـــــــــلـــــــــى لـــــــلـــــــقـــــــوات الـــــمـــــســـــلـــــحـــــة، وإخـــــــوانـــــــهـــــــم 

أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد، 

ــــكـــــام اإلمــــــــــــــــارات، وإلـــــــــى شــــعــــب اإلمـــــــــــــــارات الــــكــــريــــم،  حـ

والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة االحتفال 

بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــتـــاســـع واألربــــعــــيــــن، هـــــذه الـــذكـــرى 

الراسخة في نفوسنا جميعًا والتي تعبر عن والئنا 

وانتمائنا لوطننا ولقيادتنا الرشيدة. )أبوظبي - وام( 

نهيان بن مبارك: وطننا 
رمز للتسامح والتعايش

الزعابي: المناسبة تنمي 
قيم االنتماء والوالء

أحمد الصايغ:  فخر واعتزاز 
بغرس االتحاد
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األمثل في تحقيق العدالة لكل فرد على أرض اإلمارات.

 طموح
من جانبه، قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية 

والتعليم: إننا في اليوم الوطني الـ49 للدولة نطالع األمس بفخر 

ونعايش الحاضر بثقة ونرى المستقبل مشرقاً بإذن الله.

وتوجه معاليه في تصريح بهذه المناسبة بالتهنئة إلى القيادة 

الرشيدة وشعب دولة اإلمارات، مؤكداً أننا في هذا اليوم توحدنا 

العزيمة ويدفعنا الطموح للعمل واألمل واإلنجاز ألن هذا الوطن 

يستحق أن نفتديه باألرواح وألننا أبناء زايد الذي غرس فينا حب 

الوطن.

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة 

ــبـــــاب أن الـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي الـــــــــــ49 يـــجـــســـد مـــســـيـــرة  ــ والـــــشـ

طـــمـــوحـــة مـــــن اإلنـــــجـــــاز والــــبــــنــــاء والــــعــــطــــاء أطــلــقــهــا 

الــــوالــــد الـــمـــؤســـس الــمــغــفــور لـــه الــشــيــخ زايـــــد بن 

ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان واآلبــــــــاء الـــمـــؤســـســـون الـــذيـــن 

صاغوا من تحدي قيام االتحاد فرصـة عظيمة 

نعيش ُمتنـعمين في معانيهـا. 

وقالت معالي الكعبي: »اليوم 

ونــــحــــن نـــســـتـــعـــد لـــلـــخـــمـــســـيـــن عــــامــــاً 

المتوحد،  اتحادهـا وبيتهـا  ببالدنـا، ورايــة  القادمة، نقف واثقيـن 

ملتفين متعاضدين متكاملين بكل ثقة، مؤمنين بقدرات أبنـــائنـا، 

ــــنـــــا عــــلــــى اإليـــــفـــــــــــاء بــــمــــا يـــتـــطـــلـــبـــه إبــــــقــــــاء هــــــــذه الـــــــدولـــــــة عــــزيــــزة  ومـــــقـــــدرتـ

العالم، دولة  الالئقـة بين دول  منيعة، جديرة تستحق مكانتها 

رسـالة ورايـة، وكما ينبغي لدولة ناهضة متجددة متحضرة رائدة 

مستقرة وواعدة أن تكون«. 

مـــن جــهــتــه، قـــال مــعــالــي نــاصــر بـــن ثــانــي الــهــامــلــي وزيــــر الـــمـــوارد 

البشرية: »نجدد الوالء واالنتماء وااللتفاف حول قيادتنا الرشيدة 

ونواصل خلفها مسيرة الوطن لتبقى رايته ترفرف عالياً على هذه 

الــتــي ستبقى شــاهــد عــيــان على حكمة المغفور له  األرض الطيبة 

بإذن الله تعالى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

الـــــذي تــعــاهــد مـــع إخــــوانــــه، رحــمــهــم الـــلـــه، عــلــى الــمــضــي قـــدمـــاً في 

إعالء شأن االتحاد بعزيمة صلبة كانت كفيلة بتذليل الصعوبات 

والتحديات التي رافقت مرحلة التأسيس وما بعدها«.

ذاكرة 
ــــنـــــت عــــيــــســــى بــــوحــــمــــيــــد وزيـــــــــــــرة تـــنـــمـــيـــة  ــــالـــــي حـــــصـــــة بـ ــــا أكـــــــــــدت مـــــعـ كـــــمـ

الــــمــــجــــتــــمــــع، أن الـــــــيـــــــوم الـــــوطـــــنـــــي الــــــــــــــ49 لـــــــدولـــــــة اإلمـــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة 

ــــاريـــــخ الـــــوطـــــن وحـــــاضـــــر فــي  الــــمــــتــــحــــدة، يــــــوم إمــــــاراتــــــي مـــحـــفـــور فـــــي تـ

ذاكرة الجميع، فهو يؤّرخ لجهود جّبارة بذلها القادة المؤسسون 

ُبناة االتحاد، وحفروا بها أساس هذا اإلنجاز الشامخ الذي تحقق 

ويتحقق كل يوم في دولة اإلمارات، مشيرة معاليها إلى أن هذه 

المناسبة غالية وعزيزة على قلوب جميع المواطنين والمقيمين، 

وهـــــي تــعــكــس حـــالـــة حــــب وعـــشـــق فــــريــــدة بـــيـــن اإلنــــســــان والـــمـــكـــان، 

ومزيداً من االنتماء والوالء للوطن ولقيادتنا الحكيمة.

وقـــالـــت مــعــالــيــهــا: كـــل يـــوم تـــــزداد رؤيــــة دولــــة اإلمــــــارات وضــوحــاً 

وإصــــــــــــراراً، وتـــرتـــقـــي درجــــــــات فــــي رحـــلـــة اســــتــــشــــراف الــمــســتــقــبــل مــن 

أجل راحة وسعادة الجميع، ما ُيقّربنا أكثر من أهدافنا التنموية 

والمئوية.

من جانبه، قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير االقتصاد: 

اليوم الوطني محطة سنوية ومناسبة وطنية غالية على قلب كل 

إمـــــاراتـــــي، وكـــــل مــقــيــم فــــي دولــــــة اإلمــــــــــارات، إذ نـــجـــدد فــيــهــا الــعــهــد 

الستكمال مسيرة النهضة التي أطلقها الوالد المؤسس المغفور 

لــه الــشــيــخ زايــــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان، طــيــب الــلــه ثــــراه، وتابعتها 

قيادتنا الرشيدة وفق رؤيــة طموحة وقيم حضارية راقية جعلت 

من دولة اإلمارات اليوم محط أنظار العالم. 

وأضـــــــاف: نــفــخــر الـــيـــوم بــمــســيــرة حــافــلــة مـــن اإلنـــــجـــــازات الــتــي 

حـــقـــقـــتـــهـــا دولــــــــة اإلمـــــــــــــارات خـــــــالل الــــعــــقــــود الــــمــــاضــــيــــة، إنـــــجـــــازات 

تــتــرجــمــهــا األرقـــــــام والــــمــــؤشــــرات االقـــتـــصـــاديـــة الــــرائــــدة فـــي سجل 

الدولة. فخالل الفترة من 1975 – 2019 سجل الناتج المحلي 

اإلجــمــالــي الحقيقي لــلــدولــة مــتــوســط نــمــو يــصــل إلـــى %5، وهــو 

أعـــلـــى مــــن مـــتـــوســـط الـــنـــمـــو الـــعـــالـــمـــي عــــن الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا والـــبـــالـــغ 

%3. ال شك في أن هذه الريادة هي ثمرة لقيادة رشيدة تتبنى 

رؤيـــة اســتــشــرافــيــة، وعــزيــمــة صــادقــة لشعب طــمــوح. وتكتسب 

ــــــل اســــــتــــــعــــــدادات  ــــــي ظـ ــــيـــــة خــــــاصــــــة فـ ــــام أهـــــمـ ــ ــــعـ ــ احــــــتــــــفــــــاالت هـــــــــذا الـ

الدولة لالنطالق نحو حقبة جديدة من التقدم والنمو ضمن 

استعداداتها للخمسين عاماً المقبلة.

بـــدوره، قــال معالي الدكتور أحمد بالهول الفالسي، وزيــر 

دولـــة لــريــادة األعــمــال والــمــشــاريــع الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة:«فــي 

الــيــوم الــوطــنــي تــتــجــدد مــعــانــي الـــوحـــدة والــتــالحــم بــيــن الشعب 

اإلمـــاراتـــي وقــيــادتــه الــرشــيــدة تحت رايـــة االتــحــاد الــتــي تــرمــز لكل 

الــقــيــم الــنــبــيــلــة والــســامــيــة الــمــتــرســخــة فـــي وجـــــدان هـــذا الشعب 

ــــيـــــل. وأضـــــــــاف: فــــي هـــــذا الــــيــــوم الـــمـــجـــيـــد نـــســـتـــذكـــر إنــــجــــازات  األصـ

الــوطــن ومكتسباته، ونــواصــل الــمــضــي فــي دفـــع مــســيــرة البناء 

والــتــطــويــر لتعزيز مــكــانــة اإلمـــــارات كــأحــد أفــضــل نــمــاذج التطور 

اإلنساني والحضاري واالجتماعي واالقتصادي في العالم». 

من جهته، أوضــح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي 

- وزيـــــــر دولـــــــة لـــلـــتـــجـــارة الــــخــــارجــــيــــة: فــــي الــــيــــوم الـــوطـــنـــي الـــتـــاســـع 

واألربــعــيــن لــدولــة اإلمـــارات العربية المتحدة، نستذكر تاريخاً 

حـــافـــالً بـــاإلنـــجـــازات الـــكـــبـــيـــرة، والـــنـــجـــاحـــات الـــــرائـــــدة، والـــمـــواقـــف 

المشّرفة لدولتنا الحبيبة في مختلف ميادين الحياة. 

وقال معاليه: في هذه المناسبة الغالية، نعبر عن اعتزازنا 

بـــــجـــــهـــــود وتـــــضـــــحـــــيـــــات اآلبــــــــــــــاء الـــــمـــــؤســـــســـــيـــــن، حــــيــــنــــمــــا اجـــتـــمـــعـــت 

كلمتهم قبل 49 عاماً لتشييد صرح دولة االتحاد«. 

قيمة
مـــن جــانــبــهــا، أكــــدت مــعــالــي عــهــود بــنــت خــلــفــان الـــرومـــي وزيـــرة 

ــــيـــــوم الـــوطـــنـــي  الـــــدولـــــة لـــلـــتـــطـــويـــر الـــحـــكـــومـــي والـــمـــســـتـــقـــبـــل، أن الـ

الـــ49 لدولة اإلمـــارات، يحمل قيمة مميزة في عــام االستعداد 

للخمسين، الذي يمثل نقطة انطالق جديدة تستند إلى تراث 

اآلبـــــــــاء الـــمـــؤســـســـيـــن وغـــــــرس االتــــــحــــــاد، وتـــنـــطـــلـــق بـــــــرؤى الـــقـــيـــادة 

لإلعداد لخمسة عقود مقبلة من مسيرة تطور دولة اإلمارات 

وتقدمها وريادتها.

وقــــالــــت مـــعـــالـــي الـــــرومـــــي: إن قــــيــــادة دولــــــة اإلمــــــــــارات تـــواصـــل 

تــرســيــخ قــيــم االتــحــاد الــتــي أرســـى دعــائــمــهــا اآلبــــاء الــمــؤســســون، 

وأوصـــــــــلـــــــــت الـــــــــدولـــــــــة فــــــــي أقــــــــــل مــــــــن خــــمــــســــيــــن عــــــــامــــــــاً إلــــــــــى مـــــراكـــــز 

الحيوية،  والقطاعات  المجاالت  فــي مختلف  عالمياً  متقدمة 

وتــبــنــي عليها تــوجــهــاتــهــا ورؤاهــــا الــتــطــويــريــة فــي عـــام االســتــعــداد 

للخمسين لتكون اإلمارات من أكثر الدول استعداداً وجاهزية 

للمستقبل، لتصل بحلول ذكــرى مئويتها األولــى إلــى المركز 

األول عالمياً. 

عام استثنائي 
ــــيــــــل بــــــــــن فــــــــــارس  ــــهــ ــــــت ســ ــنـ ــ ـــا بـــ ــ ــــمــ ــ ـــــي شـ ـــالــ ـــ ـــــعـ بـــــــــــــدورهـــــــــــــا، قــــــــالــــــــت مــ

الـــــمـــــزروعـــــي، وزيــــــــرة دولـــــــة لــــشــــؤون الــــشــــبــــاب: »تـــحـــتـــفـــل دولــــة 

اإلمـــارات الــيــوم بعيدها الوطني الــــ49 فــي عــام استثنائي أثبتت 

فــيــه دولــــة اإلمــــــارات أنــهــا قـــــادرة عــلــى صــنــاعــة إنـــجـــازات تــاريــخــيــة 

وعــــالــــمــــيــــة، وتـــحـــقـــيـــق طــــمــــوحــــات وآمــــــــــال وطـــــــن يـــمـــضـــي بــــإصــــرار 

وعزيمة نحو الريادة العالمية«. 

وأضافت معاليها: »يثبت الشباب اإلماراتي يوماً تلو اآلخر 

أنــهــم عــلــى قـــدر الــمــســؤولــيــة والــثــقــة الــتــي تــولــيــهــا لــهــم قــيــادتــهــم 

ـــــم مـــــاضـــــون  ـــــهــ ــــهــــــم، وأنــ ــــقــــــدراتــ ــــانـــــهـــــا بــ ــــــن إيـــــمـ الــــــرشــــــيــــــدة انــــــطــــــالقــــــاً مـ

فــــي تــحــقــيــق آمـــــــال وطــــمــــوحــــات الـــــوالـــــد الـــمـــؤســـس الـــمـــغـــفـــور لــه 

الـــشـــيـــخ زايــــــد بــــن ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان، طـــيـــب الـــلـــه ثـــــــراه، واآلبــــــاء 

الــمــؤســســيــن، مــواصــلــة إنــجــازاتــهــم إلـــى مــا بــعــد مــعــانــقــة حــدود 

الــــســــمــــاء مـــــن خــــــالل إطــــــــالق أول مـــهـــمـــة الســـتـــكـــشـــاف الـــمـــريـــخ، 

وتشغيلهم بسواعدهم أول مفاعل للطاقة النووية السلمية.

كما أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة 

لـــأمـــن الـــغـــذائـــي والــــمــــائــــي، أن الــــيــــوم الـــوطـــنـــي لــــدولــــة اإلمـــــــارات 

ــيـــــدة  ــ ــــهـــــم الـــــرشـ ــــادتـ ــيـ ــ ــــلـــــف قـ يــــجــــســــد وحـــــــــــدة كـــــــل أبـــــــنـــــــاء الــــــــدولــــــــة خـ

لمواصلة مسيرة اإلمارات اإلنسانية والحضارية.

ــــيـــــوم الــــوطــــنــــي مـــنـــاســـبـــة عـــــزيـــــزة عــلــى  ــــالـــــت مــــعــــالــــيــــهــــا:«إن الـ وقـ

قـــلـــوبـــنـــا وفـــيـــهـــا نـــســـتـــذكـــر قــــيــــام اتـــــحـــــاد اإلمـــــــــــارات وجـــــهـــــود الــــوالــــد 

الــمــؤســس الــمــغــفــور لـــه بــــإذن الــلــه الــشــيــخ زايــــد بـــن ســلــطــان آل 

نهيان، طيب الله ثــراه، الــذي اجتمع وإخوانه حكام اإلمــارات 

عـــلـــى كـــلـــمـــة الـــــحـــــق، لـــتـــبـــدأ مـــســـيـــرة أمــــــة نـــحـــو الــــتــــقــــدم والـــتـــطـــور 

واالزدهــــــــــار وتـــصـــبـــح بــفــضــل قـــيـــادتـــهـــا الـــرشـــيـــدة وســــواعــــد أبــنــائــهــا 

الفتية مضرباً للمثل في التقدم ونموذجاً عالمياً للتنمية».

إنجازات
إلى ذلك، أكدت معالي سارة بنت يوسف األميري وزيرة دولة 

لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة وكـــالـــة اإلمــــــارات 

لـــلـــفـــضـــاء، أن االحـــتـــفـــاء بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي لــــدولــــة اإلمـــــــــارات يــعــبــر 

عـــن قــيــم الـــتـــالحـــم واالتــــحــــاد الـــتـــي قـــامـــت عــلــيــهــا دولـــــة اإلمــــــارات 

مــنــذ تــأســيــســهــا عــلــى يـــد بــانــي نــهــضــتــهــا الــشــيــخ زايــــد بـــن ســلــطــان 

آل نــهــيــان، طــيــب الــلــه ثـــــراه، الــــذي تــمــكــن بــرؤيــتــه ورؤيـــــة اآلبــــاء 

الــمــؤســســيــن بــعــيــدة الــمــدى مــن بــنــاء دولــــة أصــبــحــت فــي وقــت 

قصير محط إعجاب واهتمام شعوب العالم.

وقـــــالـــــت مـــعـــالـــيـــهـــا: ألن االحــــتــــفــــال بــــالــــيــــوم الــــوطــــنــــي، هــو 

احتفاء باإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات في مسيرة 

بالنجاحات والعطاءات لخدمة اإلنسانية، وتأكيد  حافلة 

عــلــى مــواصــلــة االســتــعــداد لصناعة مستقبلنا فــي الخمسين 

عاماً المقبلة، لتكون اإلمارات في صدارة دول العالم.

الــدولــة للذكاء  كما أكــد معالي عمر سلطان العلماء وزيـــر 

االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن 

المتسارعة ورفــدهــا  التنموية  تــواصــل مسيرتها  دولـــة اإلمــــارات 

بــــإنــــجــــازات مـــتـــجـــددة فــــي ظــــل رؤى الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة ودعـــمـــهـــا 

الالمحدود للقدرات والطاقات والكفاءات الوطنية، وتركيزها 

عـــلـــى االســـتـــثـــمـــار فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة لـــخـــدمـــة الــمــجــتــمــع 

وبناء مستقبل أفضل. 

ــــيـــــن  ــــتـــــاســـــع واألربـــــعـ ــــنـــــي الـ وقـــــــــــــــــال:«إن احــــتــــفــــالــــنــــا بــــالــــعــــيــــد الـــــوطـ

يــــتــــزامــــن هــــــذا الـــــعـــــام مـــــع جــــهــــود واســــــتــــــعــــــدادات كــــافــــة الـــجـــهـــات 

الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الــــدولــــة لــتــســريــع وتــــيــــرة مـــشـــاريـــعـــهـــا وإنـــجـــازاتـــهـــا 

لــتــعــزيــز ريـــــادة الـــدولـــة ومــكــانــتــهــا الــعــالــمــيــة فـــي عــــام االســتــعــداد 

الــقــيــادة وأهــــداف مئوية اإلمـــارات  للخمسين، بما يحقق رؤى 

بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم في جميع القطاعات 

والمجاالت بحلول عام 2071». 

 قــالــت مــعــالــي الــدكــتــورة مــيــثــاء بــنــت ســالــم الــشــامــســي، 

وزيــــــــرة دولــــــــة، إن االحــــتــــفــــال بـــالـــثـــانـــي مــــن ديـــســـمـــبـــر فــخــر 

أمـــجـــاد اإلمــــــارات هـــو احــتــفــاء بــنــهــضــة مــبــاركــة أســـس لها 

الــمــغــفــور لـــه الــشــيــخ زايــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان »طــيــب 

الله ثراه« وتواصل المسيرة قيادة رشيدة.

وأضـــافـــت مــعــالــيــهــا فـــي كــلــمــة بــهــذه الــمــنــاســبــة: »تــتــوالــى 

ــــتـــــاســـــع  الـــــــســـــــنـــــــوات والــــــمــــــنــــــاســــــبــــــات ويـــــبـــــقـــــى عـــــيـــــدنـــــا الـ

واألربــعــون عيداً وطنيًا مميزاً بكل تفاصيله، 

فــهــو يــجــســد فـــي قــلــوبــنــا الــــــوالء واالنـــتـــمـــاء، 

ويــــــــــــعــــــــــــزز وفــــــــــــــاءنــــــــــــــا لــــــــكــــــــل مــــــــــــن ســــــــــاهــــــــــم فــــي 

بــنــائــه واســــتــــقــــراره، وعـــلـــى رأســـهـــم الــقــائــد 

الــــمــــؤســــس الـــشـــيـــخ زايـــــــد بـــــن ســـلـــطـــان آل 

نهيان، طيب الله ثراه، وأخوانه أصحاب 

الــــــســــــمــــــو أعــــــــضــــــــاء الـــــمـــــجـــــلـــــس األعــــــــلــــــــى حــــكــــام 

اإلمارات مؤسسو دولة االتحاد«.

ــــنـــــا حـــافـــلـــة  ــــنـ ــــيـــــرة وطـ وقـــــــالـــــــت الـــــشـــــامـــــســـــي: »مـــــــــا زالـــــــــــت مـــــسـ

باإلنجازات، وتحقيق التطلعات، ومواجهة التحديات، 

تــــحــــت لـــــــــواء قـــــيـــــادة صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــن 

زايـــد آل نــهــيــان، رئــيــس الـــدولـــة، حفظه الــلــه، وصــاحــب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الــدولــة رئــيــس مجلس الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، رعـــاه الــلــه، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 

عــهــد أبــوظــبــي نـــائـــب الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة، 

وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 

حكام اإلمارات«. )أبوظبي - وام(

ميثاء الشامسي: 
المناسبة فخر باألمجاد

                نهيان بن مبارك

                      أحمد الزعابي

ميثاء الشامسي

                      أحمد الصايغ

متحف المستقبل في دبي يحتفي باليوم الوطني | تصوير: إبراهيم صادق



»دار البر«: إنجازات حضارية متواصلةيوسف الشيباني: احتفاء بمكاسب الوطن
دبي - البيان

أكـــــد يـــوســـف حـــمـــد الـــشـــيـــبـــانـــي الـــمـــديـــر الــــعــــام لـــمـــركـــز مــحــمــد 

ــــيـــــوم الـــوطـــنـــي  ــــالـ بــــــن راشـــــــــد لــــلــــفــــضــــاء أن االحـــــتـــــفـــــال بـ

لـــــــــإمـــــــــارات احـــــتـــــفـــــاء بــــالــــقــــيــــم اإلنـــــســـــانـــــيـــــة الـــنـــبـــيـــلـــة 

الــتــي رســخــتــهــا اإلمـــــارات وحــولــتــهــا إلـــى نــمــوذج 

اســــتــــثــــنــــائــــي فـــــــي جـــــــوانـــــــب الــــتــــنــــمــــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة 

ــــــن إنـــــــــجـــــــــازات عـــلـــمـــيـــة  ـــا حــــقــــقــــتــــه مـ ــ ــــــن خـــــــــال مــ مـ

مّثلت إضافة حقيقية  واجتماعية  واقتصادية 

استطاعت خالها السير بخطى حثيثة نحو غٍد 

أفضل لشعبها والعالم. 

وقــال الشيباني: »فــي هــذا اليوم اجتمعت إرادة الشعب 

في إمارات الدولة السبع بقيادة المغفور لهما الشيخ زايد 

بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان، والــشــيــخ راشــــد بـــن سعيد 

آل مـــكـــتـــوم، طـــّيـــب الـــلـــه ثـــراهـــمـــا، وحــــكــــام اإلمـــــــارات 

على توحيد الوطن ومقدراته لتبدأ رحلة اإلنجازات 

التي لم تتوقف ليرتفع علم اإلمارات خفاقًا 

فـــــــــي كـــــــــل الــــــمــــــحــــــافــــــل الــــــــدولــــــــيــــــــة ولــــتــــصــــبــــح 

دولــتــنــا يــشــار إلــيــهــا بــالــبــنــان وحــلــمــًا لكل 

شعوب األرض المتطلعة نحو السام 

والتسامح والتطور.

وأضـــــــــــــاف الـــــمـــــديـــــر الـــــــعـــــــام لـــــمـــــركـــــز مـــحـــمـــد 

بـــــــــــــن راشــــــــــــــــــــــد لـــــــــلـــــــــفـــــــــضـــــــــاء: »نـــــــحـــــــن 

الخمسين  لــأعــوام  مستعدون 

ــــيـــــق مــــــــزيــــــــد مــــن  ــــقـ ــــتـــــحـ ــــا األمــــــــــــــــل والـــــــــطـــــــــمـــــــــوح لـ ــ ــــــأنـ ــــمـ ــ الــــــمــــــقــــــبــــــلــــــة. يـ

اإلنجازات لوطننا الغالي«.

ــــيـــــس مــجــلــس  ــــمــــــزروعــــــي رئـ قـــــــال الــــمــــهــــنــــدس خــــلــــفــــان خـــلـــيـــفـــة الــ

أبـــنـــائـــهـــا  مـــــع  تـــحـــتـــفـــل  اإلمـــــــــــــارات  إن  الـــــبـــــر«  إدارة جـــمـــعـــيـــة »دار 

ــــاريــــــة  الــــــحــــــضــ بـــــــإنـــــــجـــــــازاتـــــــهـــــــا  الـــــــــــــ »49«(  الـــــــوطـــــــنـــــــي  )الـــــــــــيـــــــــــوم  فـــــــــي 

الـــمـــتـــواصـــلـــة والــــمــــتــــراكــــمــــة، خــــــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، 

وتـــحـــتـــفـــي بـــمـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا الـــتـــنـــمـــويـــة الـــمـــتـــســـارعـــة، 

وتــعــقــد الـــعـــزم والــعــهــد عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل 

ــــهـــــود والـــــحـــــصـــــاد فــــــي خـــدمـــة  ومــــضــــاعــــفــــة الـــــجـ

الـــــــــوطـــــــــن وتـــــــقـــــــدمـــــــه واالرتـــــــــــــقـــــــــــــاء بــــــــــــه، وتــــــجــــــدد 

الــبــيــعــة والــــــــوالء لـــقـــيـــادتـــهـــا الــــرشــــيــــدة، فــيــمــا 

نرسخ الهوية واالنتماء للدولة ولهذا الوطن 

ــــنـــــا.  الـــعـــزيـــز، الـــمـــحـــفـــوف بــقــلــوبــنــا جــمــيــعــًا وأرواحـ

ورأى المزروعي أن اليوم الوطني في دولة اإلمارات 

هــو محطة استراتيجية ســنــويــة لــدراســة مــا تحقق 

مــن إنــجــازات وتنمية، وقــيــاس مــا وصلنا إليه فــي هــذا الوطن 

عـــلـــى ســـلـــم ودرجــــــــات الــتــنــمــيــة واالســــتــــدامــــة والـــتـــقـــدم الــعــلــمــي 

والـــحـــضـــاري الـــشـــامـــل، فـــي ظـــل نــهــج وفــلــســفــة دولـــتـــنـــا، ورؤيــــة 

وتوجيهات قيادتنا.

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مـــحـــمـــد ســـهـــيـــل الـــمـــهـــيـــري، 

لـــــلـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة: إن »الــــــــيــــــــوم  الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي  الـــــــمـــــــديـــــــر 

الوطني« يجسد الشخصية الوطنية الفاعلة 

ألبناء دولة اإلمارات، ويعكس روح اإلمارات 

الحية فيهم، ويشكل فرصة متجددة للوفاء 

لــــهــــذا الـــــوطـــــن الــــطــــيــــب، وتـــرســـيـــخ 

االنــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاء لـــــــــــــه وتــــــــــعــــــــــزيــــــــــز الـــــــــــــــــوالء 

لقيادته الرشيدة، مؤكداً: »نحن على العهد باقون في خدمة 

اإلمارات وحاضرها ومستقبلها«. )دبي - البيان(

يوسف الشيباني  خلفان المزروعي    

دبي - البيان

أكد مسؤولون أن اليوم الوطني 49 هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة 

للدولة، الفتين إلى أن المناسبة تأتي في ظل رؤية طموحة تستشرف 

الــمــســتــقــبــل وتــســتــكــمــل مــســيــرة الــبــنــاء والــتــنــمــيــة، ورفـــعـــوا أســـمـــى آيـــات 

ــــنـــــي دولـــــــــة اإلمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  الــــتــــهــــانــــي والــــتــــبــــريــــكــــات إلـــــــى قـــــيـــــادة ومـــــواطـ

الـــمـــتـــحـــدة والــمــقــيــمــيــن عـــلـــى أرضــــهــــا الـــطـــّيـــبـــة بـــالـــمـــنـــاســـبـــة. وأكــــــد مــعــالــي 

الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن االحتفال 

ــــيـــــوم الــــتــــاريــــخــــي مـــــن كـــــل عـــــام،  بــــهــــذا الـ

هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة 

لـــــــدولـــــــة تــــمــــكــــنــــت قـــــيـــــادتـــــهـــــا الـــــرشـــــيـــــدة 

خــــال فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــن الــــزمــــان من 

الــرخــاء والــســعــادة لشعبها  تحقيق 

ولـــلـــُمـــقـــيـــمـــيـــن عــــلــــى أرضـــــهـــــا الـــطـــيـــبـــة، 

لــتــغــدو نـــمـــوذجـــاً عــالــمــيــاً يــحــتــذى به 

ــــان أمـــام  ــ فـــي الــتــســامــح واألمــــــن واألمـ

دول العالم أجمع.

مــــــــــــــن جـــــــــــانـــــــــــبـــــــــــه، قـــــــــــــــــــال مــــــــــعــــــــــالــــــــــي مـــــطـــــر 

مــحــمــد الــطــايــر الــمــديــر الـــعـــام ورئــيــس 

مــجــلــس الـــمـــديـــريـــن فــــي هــيــئــة الـــطـــرق 

والـــــمـــــواصـــــات: تـــحـــل هـــــذه الــمــنــاســبــة 

الـــســـعـــيـــدة، ودولــــــة اإلمــــــــارات تستعد 

ــــنــــــة الـــــمـــــقـــــبـــــلـــــة، بــــــرؤيــــــة  لــــلــــخــــمــــســــيــــن ســ

ــــبــــــل  ـــــقــ ـــتـ ـــــســـ ـــــمـ طــــــــــمــــــــــوحــــــــــة تــــــــســــــــتــــــــشــــــــرف الـ

وتـــســـتـــكـــمـــل مـــســـيـــرة الــــبــــنــــاء والـــتـــنـــمـــيـــة 

لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لـــدولـــة 

ــــمــــــجــــــاالت،  اإلمــــــــــــــــــارات فـــــــي مــــخــــتــــلــــف الــ

مؤكداً أنه على الرغم من التحديات 

ــــة الـــــــــتـــــــــي فــــــرضــــــتــــــهــــــا جـــــائـــــحـــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــــمـ ــ ــــالـ ــ ــــعـ ــ الـ

كـــورونـــا، فـــإن دولـــة اإلمـــــارات شهدت 

تـــــحـــــقـــــيـــــق إنــــــــــــجــــــــــــازات نـــــــوعـــــــيـــــــة، أهــــمــــهــــا 

إطاق »مسبار األمل« في أول مهمة 

عــــربــــيــــة إلــــــــى الـــــمـــــريـــــخ لـــــــدراســـــــة الـــطـــقـــس 

والـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــاخ فـــــــــــــي الــــــــــكــــــــــوكــــــــــب األحـــــــــــمـــــــــــر، 

ونــــــــــــجــــــــــــاح عــــــمــــــلــــــيــــــة تــــــشــــــغــــــيــــــل مــــــفــــــاعــــــل 

المحطة األولى في مشروع محطات 

»بــــراكــــة« لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة الــســلــمــيــة، 

وتـــدشـــيـــن الــتــشــغــيــل الـــرســـمـــي لــمــســار 

2020 لـــمـــتـــرو دبـــــــي، الـــــــذي يـــمـــتـــد مــن 

محطة جبل علي على الخط األحمر 

بــــطــــول 15  إلــــــى مـــحـــطـــة إكـــســـبـــو 2020، 

كــــيــــلــــومــــتــــراً، ويـــــضـــــم ســــبــــع مـــحـــطـــات، 

بتكلفة بلغت 11 مليار درهم.

ــــيـــــد  بـــــــــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــــــال مـــــــــعـــــــــالـــــــــي ســـــعـ

مــــحــــمــــد الـــــطـــــايـــــر، الــــعــــضــــو الـــمـــنـــتـــدب 

الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــهـــيـــئـــة كــــهــــربــــاء 

ومــــــيــــــاه دبــــــــــي: نــــشــــكــــر الـــــلـــــه عــــــز وجــــل 

عــــلــــى مـــــا أنــــعــــم بـــــه عـــلـــيـــنـــا مـــــن قــــيــــادة 

ــــيـــــل رفــــعــــة  ــــبـ ــــر جــــــــهــــــــداً فــــــــي سـ ــ ــــــدخـ ال تـ

الوطن وتحقيق سعادة المواطنين 

والـــــــــمـــــــــقـــــــــيـــــــــمـــــــــيـــــــــن، تــــــــــــــواصــــــــــــــل مـــــــســـــــيـــــــرة 

التي  والمستدامة  الشاملة  التنمية 

وضــــع قـــواعـــدهـــا اآلبــــــاء الــمــؤســســون 

حتى أصبحت دولــة اإلمـــارات واحــة 

للسعادة والرخاء واألمن واألمان، 

ونــــــــمــــــــوذجــــــــاً يـــــحـــــتـــــذى عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 

الـــــــــعـــــــــالـــــــــم فـــــــــــي الـــــــــــســـــــــــام والـــــــتـــــــســـــــامـــــــح 

وقبول اآلخــر، يعيش الجميع على أرضها في تناغم كامل وانسجام 

تـــــام يـــشـــاركـــون فــــي تــحــقــيــق اإلنـــــجـــــازات لـــلـــوصـــول بـــالـــدولـــة إلـــــى الــمــرتــبــة 

األولى في جميع المجاالت. وقال المستشار عصام عيسى الحميدان 

النائب العام إلمــارة دبــي: 49 عاماً امتدت عبر عقود مضيئة وحافلة 

ـــازات الــتــي رســـم مــامــحــهــا األولـــــى وأرســـــى دعــائــمــهــا  بــالــنــجــاحــات واإلنــــجـ

القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب 

الله ثـــراه، وســار على دربــه صاحب السمو الشيخ خليفة بــن زايــد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قاد مسيرة العطاء والتفاؤل، 

الــراســخــة استطاعت دولــة اإلمـــارات  وبفضل مبادئها األصيلة وقيمها 

أن تكون لها الريادة في شتى المجاالت وأن تخلق لها مستقباً واعداً 

وتــكــون مــــاذاً وبـــر األمــــان لشعبها والمقيمين عــلــى أرضــهــا، أمـــا الــيــوم 

بـــكـــل حــــب وفــــخــــر نـــــــردد عـــــاش اتــــحــــاد إمــــاراتــــنــــا أعـــــوامـــــاً وعـــــقـــــوداً مـــديـــدة 

والجميع في أماٍن وسام.

عطاء
الــــعــــامــــة  الــــــــمــــــــري، مــــــديــــــر عـــــــــام اإلدارة  الــــــــلــــــــواء مــــحــــمــــد أحــــــمــــــد  وقــــــــــــال 

لــإقــامــة وشــــؤون األجـــانـــب بــدبــي: نحتفي الــيــوم بــمــرور 49 عــامــاً من 

عــمــر االتــــحــــاد وبــمــســيــرة الـــعـــطـــاء الـــتـــي امـــتـــدت طـــــوال تــلــك الــعــقــود، 

فالجميع اليوم يحتفل مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات 

ــتـــــزازهـــــم بــــهــــذه األرض الـــطـــيـــبـــة، فــتــتــوحــد  ــ لــلــتــعــبــيــر عــــن مــحــبــتــهــم واعـ

فــيــه مــشــاعــر الـــحـــب والــــوفــــاء لـــتـــراب هــــذا الـــوطـــن الـــغـــالـــي ، ونــســتــذكــر 

ــــقــــــادة الـــمـــؤســـســـيـــن فـــــي بــــنــــاء هــــــذا الـــــوطـــــن عـــلـــى أســـس  فـــيـــه جــــهــــود الــ

قوية ومبادئ الوحدة واالتحاد، وجعلوا لإنسان األولوية باعتباره 

الــــــثــــــروة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــلــــوطــــن الــــتــــي يــــجــــب أن تـــســـخـــر لــــهــــا كـــــل الـــجـــهـــود 

ــــانـــــات، وهــــــذا مــــا نــــــراه الــــيــــوم فــــي أبــــنــــاء وبــــنــــات دولــــــة اإلمـــــــارات  واإلمـــــكـ

الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة مــــن نــــمــــاذج رائــــــــدة ومــــشــــّرفــــة جــعــلــت الـــــدولـــــة فــي 

مصاف الدول المتقدمة عالمياً.

وقــــــال طــــــارش الـــمـــنـــصـــوري مـــديـــر عـــــام مـــحـــاكـــم دبــــــي: نــحــتــفــل الـــيـــوم 

باليوم الوطني التاسعِ واألربعيَن لدولة اإلمارات، رغم كل الصعوبات 

فــي ظــل مــواجــهــة جائحة كــورونــا، فإننا قــد استطعنا بفضل مــن الله 

وقيادتنا الرشيدة إدارة أزمــة الجائحة بنجاح، وأثبتت دولــة اإلمــارات 

أنـــهـــا فــــي مـــقـــدمـــة الـــــــدول الـــتـــي تـــمـــيـــزت بـــنـــجـــاح إدارتـــــهـــــا، وأن الــمــنــاســبــة 

ذكـــــرى غــالــيــة عــلــى قـــلـــوب أهــــل اإلمـــــــارات بـــمـــرور تــســعــٍة وأربـــعـــيـــَن عــامــاً 

على الرخاء واالزدهار لدولة االتحاد التي أسسها وبناها رجال صدقوا 

ما عاهدوا الله عليه وجعلوا أبناء هذا الوطن في أعلى المراتب بين 

أقرانهم على مستوى العالم.

 وأوضــح الدكتور لــؤي محمد بالهول مدير عــام دائــرة الشؤون 

الــقــانــونــيــة لــحــكــومــة دبـــــي: لــقــد قــــام اتـــحـــاد دولـــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة 

الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى ركــــائــــز مــتــيــنــة مــــن الـــتـــاحـــم الــــوطــــنــــي، وقــــــوة اإلرادة 

التي مّكنت لمسيرة من اإلنــجــازات واإلسهامات في شتى ميادين 

الـــعـــطـــاء اإلنـــســـانـــي والــــحــــضــــاري، بــفــضــل رؤيــــــة قــــيــــادة ال تـــعـــرف فــي 

صــنــاعــة الــمــســتــقــبــل مــســتــحــيــاً، وشــعــب يــعــي مــســؤولــيــاتــه فـــي بــنــاء 

وطنه، والحفاظ على مكتسباته.

محطة 
وقــال أحمد بن مسحار، األمين العام لـ »اللجنة العليا للتشريعات«: 

تــحــتــفــي دولـــتـــنـــا بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــتـــاســـع واألربـــعـــيـــن الـــــذي يــمــثــل محطة 

جــــديــــدة فــــي مـــســـيـــرة الـــــريـــــادة والـــتـــقـــدم والــــرقــــي الـــتـــي بــــــدأت مــــع تــأســيــس 

االتـــــــــــــحـــــــــــــاد، وتـــــــــتـــــــــواصـــــــــل الــــــــــيــــــــــوم فــــــــــي ظــــل 

الرشيدة  لقيادتنا  الحكيمة  السياسة 

ــــقــــــود الــــمــــكــــتــــســــبــــات الــــحــــضــــاريــــة  ــتــــــي تــ ــ الــ

واإلنــــجــــازات الــمــشــّرفــة الــتــي قـــال عنها 

الــــــــــوالــــــــــد الـــــــمـــــــؤســـــــس الــــــشــــــيــــــخ زايــــــــــــــد بـــن 

ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان، طـــّيـــب الـــلـــه ثـــــراه، 

إنها »ُتاقي إرادتنا جميعاً«. وتجمعنا 

الـــــراســـــخـــــة فــي  الـــــيـــــوم »روح االتـــــــحـــــــاد« 

وجــــــدانــــــنــــــا والــــــمــــــتــــــجــــــذرة فـــــــي نــــفــــوســــنــــا، 

لـــتـــدفـــعـــنـــا قــــدمــــاً لــلــعــمــل يـــــــداً بـــيـــد عــلــى 

إعــــــــــــــاء شـــــــــــأن اإلمــــــــــــــــــــــارات الـــــــتـــــــي قــــــّدمــــــت 

للعالم نموذجاً متفّرداً في التعايش. 

ــــيـــــســـــي، الــــمــــديــــر  ــــرئـ كــــمــــا أضــــــــــاف فــــهــــد الـ

الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــــ »ورشــــــــــة حــــكــــومــــة دبـــــــي«: 

ــــتـــــاســـــعـــــة  ــــفـــــل الـــــــــيـــــــــوم بــــــــالــــــــذكــــــــرى الـ ــــتـ نـــــحـ

ــــاد، الــــذي  ــــحــ واألربــــعــــيــــن لـــتـــأســـيـــس االتــ

قـــــــــــــــــــاد مـــــــــســـــــــيـــــــــرتـــــــــه الـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــد الــــــــمــــــــؤســــــــس 

الــمــغــفــور لـــه الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان 

آل نــــهــــيــــان، طــــّيــــب الــــلــــه ثــــــــراه، وحـــكـــام 

اإلمارات األوائل، رحمهم الله، حين 

ــــانــــــي مـــــــن ديـــســـمـــبـــر  ــــثــ أعــــــلــــــن فـــــــي يـــــــــوم الــ

الـــــمـــــجـــــلـــــس  »يـــــــــــــــــــزف   :1971 عـــــــــــــــام  مـــــــــــن 

األعـــــلـــــى هـــــــذه الــــبــــشــــرى الــــســــعــــيــــدة إلــــى 

شــعــب اإلمــــــارات وكـــل الـــــدول الــعــربــيــة 

الــشــقــيــقــة والـــــدول الــصــديــقــة والــعــالــم 

ــــام اإلمـــــــــــــــــارات دولـــــــة  ــيــ ــ ــــمــــــع مــــعــــلــــنــــاً قــ أجــ

مــــن  وجــــــــــــــــزء  ســــــــــيــــــــــادة  ذات  مـــــســـــتـــــقـــــلـــــة 

الوطن العربي الكبير«، فكان اإلعان 

نــواة لبناء مجتمع متماسك تجمعه 

قيم العطاء والتسامح.

مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قــــــــــــــال الــــــــــــلــــــــــــواء خــــبــــيــــر 

راشـــــــــد ثـــــانـــــي الـــــمـــــطـــــروشـــــي، مـــــديـــــر عــــام 

الدفاع المدني بدبي: بهذه المناسبة 

نــســتــذكــر بــاعــتــزاز الــمــغــفــور لــهــم اآلبـــاء 

الــمــؤســســون لــدولــتــنــا، الـــذيـــن وضــعــوا 

أســــــــس بـــــنـــــاء دولــــــــــة الـــــــرخـــــــاء والــــعــــطــــاء 

والـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة، تـــلـــك األســــس 

الراسخة التي جعلت دولتنا رائدة في 

مــخــتــلــف مـــيـــاديـــن الـــحـــيـــاة االجــتــمــاعــيــة 

واالقـــتـــصـــاديـــة والــعــلــمــيــة وفــــق مــعــايــيــر 

الــعــالــمــيــة... وصــــارت مــنــارة  التنافسية 

للتسامح والتعايش بين مختلف الثقافات واألمم، ومنبعاً للخير الذي 

ال ينضب، ومصدراً مستداماً إلغاثة المحتاجين في مختلف القارات.

وقـــــــــال خــــلــــفــــان جـــمـــعـــة بــــلــــهــــول الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــمـــؤســـســـة دبــــي 

للمستقبل إن االحتفال باليوم الوطني الـ 49 لدولة اإلمــارات، يجسد 

مــشــاعــر الــفــخــر بمسيرة الــمــغــفــور لــه الــوالــد الــمــؤســس الــشــيــخ زايـــد بن 

سلطان آل نهيان، طّيب الله ثــراه، واآلبــاء المؤسسين، التي تواصل 

قيادتنا الرشيدة البناء عليها لتحقيق الريادة لدولة اإلمارات وصناعة 

مستقبل أفضل لألجيال القادمة. 

ــــمــــــري، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــكــلــيــة  وأكــــــــد الــــدكــــتــــور عـــلـــي بـــــن ســــبــــاع الــ

مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد لـــــــــإدارة الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي تـــصـــريـــح لــــه بـــمـــنـــاســـبـــة الـــيـــوم 

الوطني الـ49: إن الثاني من ديسمبر يوم محفور في الذاكرة ومحطة 

مضيئة لنجاحات وإنـــجـــازات بــاهــرة حققتها دولـــة اإلمــــارات على مــدار 

قرابة نصف قرن من الزمان فهو رمز للوحدة الوطنية والتاحم بين 

القيادة والشعب.

ــتــــنــــفــــيــــذي لــــمــــؤســــســــة حــــكــــومــــة دبــــي  وقــــــــــال وســــــــــام لـــــــوتـــــــاه، الـــــمـــــديـــــر الــ

الــــذكــــيــــة: إن الــــيــــوم الـــوطـــنـــي لــــدولــــة اإلمــــــــــارات هــــو مـــنـــاســـبـــة عــــزيــــزة عــلــى 

الغالي،  قلوبنا جميعاً، نعبر من خالها عن والئنا وانتمائنا لوطننا 

ونــنــظــر بــكــل بفخر وامــتــنــان إلـــى الــمــســيــرة الــتــاريــخــيــة واالســتــثــنــائــيــة التي 

قـــادتـــهـــا دولـــتـــنـــا عــلــى مـــــدار 49 عــــامــــاً.  وقـــــال يـــونـــس آل نـــاصـــر، مــســاعــد 

مــــديــــر عــــــام دبــــــي الــــذكــــيــــة، الــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــؤســـســـة بــــيــــانــــات دبـــــي: 

فــي الــيــوم الــوطــنــي الــغــالــي عــلــى قــلــب كــل إمـــاراتـــي وإمــاراتــيــة، نستذكر 

مسيرة مؤسسي دولــة االتحاد وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، طّيب الله ثــراه، الــذي وحــد الجهود على قلب 

واحد وتحت راية واحدة.

مسؤولون:
اليوم الوطني 49 احتفال بمسيرة اإلمارات الريادية

طارش المنصوري عبدالله المري

لؤي بالهول مطر الطاير

راشد المطروشي سعيد الطاير

علي المري

عصام الحميدان

محمد المري

يونس آل ناصروسام لوتاه فهد الرئيسي
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‹  المناسبة تواكب الرؤية 
الطموحة للدولة في 

استشراف المستقبل 
واستكمال مسيرة البناء 

والتنمية

ضاحي خلفان: مسيرة زايد تمضي بكل ثقة
دبي - البيان

أكــد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة 

واألمن العام في دبي أنَّ مسيرَة زايد االتحاديِة المباركِة تمضي 

ُقــــُدمــــاً بـــكـــلِّ ثـــقـــٍة إلــــى األمـــــــاِم فـــي ظــــلِّ الـــقـــيـــادِة الـــرَّشـــيـــدِة 

ــِتـــنـــا األبــــيــــة. وقــــــال مـــعـــالـــيـــه: َنــــْحــــَتــــِفــــُل هـــــذا الـــعـــام  لـــدولـ

باليوِم الوطنيِّ التَّاسِع واألربعيَن في ظروٍف صعبٍة 

لـــلـــغـــايـــِة، حـــيـــُث يـــعـــانـــي الـــعـــالـــُم أجـــمـــع مــــن جــائــحــٍة 

وبـــــائـــــيـــــٍة خـــــطـــــيـــــرٍة، ولــــــكــــــْن اإلمـــــــــــــــــاراِت ولــــــلــــــِه الــــحــــمــــُد 

والمّنُة كانْت من الدوِل القائِل التي واجهْت 

هـــذه الــجــائــحــَة بــكــثــيــٍر مـــن الــثــقــٍة فـــي الـــلـــِه ثـــم فـــي قــــــدراِت الـــدولـــِة 

وقياداِتها ورجاِلها ونسائها، وشبابِها الذيَن أظهروا قدرًة فائقًة 

فـــي إدارِة األزمــــــِة، كـــان لــقــيــادُتــنــا دور مــهــم حــيــنــمــا أعـــلـــَن ســيــدي 

صاحُب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

أبوظبي، نائب القائد األعلى للقواِت المسلحِة، بأنَّ 

واَء خــاَل هذه الجائحِة )خــٌط أحمُر(  الغذاَء والـــدَّ

قـــــائـــــاً )ال تـــشـــيـــلـــوَن هـــــــم(؛ كــــــْم كـــــــاَن لـــــهـــــذِه الــــعــــبــــارِة 

مــن تــأثــيــٍر فــي طــمــأنــِة المجتمِع، واســتــمــراِر الحياِة 

بشكٍل أنهى كثيراً من عملياِت التوقفاِت المؤقتِة 

التي فرضتها الجائحُة.

خلفان بلهول



عجمان - البيان 

ــيـــــخ راشـــــــــــد بـــــــن حــــمــــيــــد الــــنــــعــــيــــمــــي رئــــــيــــــس دائــــــــــــــرة الــــبــــلــــديــــة  ــ  أكـــــــــد الـــــشـ

والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد اإلمــارات لكرة القدم 

أنـــنـــا نــحــتــفــل بــيــومــنــا الــوطــنــي الـــــذي يـــــروي قــصــة اتــحــادنــا 

الــــشــــامــــخ ويــــعــــبــــر عـــــن هـــويـــتـــنـــا الــــوطــــنــــيــــة وإرثــــــنــــــا الـــــضـــــارب 

فـــي أعـــمـــاق الـــتـــاريـــخ، مـــوضـــحـــاً أن دولـــتـــنـــا تـــؤكـــد لــلــعــالــم 

بأجمعه أنها عنوان األصالة والعراقة  وموطن للعيش 

الكريم.

 وأضـــــــاف: »إنـــنـــا نــفــخــر بــمــســيــرة دولـــتـــنـــا الــــرائــــدة والــتــي 

استطاعت أن تخط بأحرف من نور إنجازاتها المتالحقة 

في صفحات التاريخ المشرق فدونت أروع النماذج في 

كـــافـــة الــــمــــجــــاالت،  فـــهـــي الــــدولــــة الـــتـــي بــنــيــت عـــلـــى الــــقــــوة واالتــــحــــاد 

حين اجتمع قـــادة عظماء وفــكــروا فــي بــنــاء اتــحــاد شــامــخ يضمن 

حــيــاة كــريــمــة لــأجــيــال الــقــادمــة  فــوضــعــوا الــخــطــط لــنــعــيــش الــيــوم 

حــاضــراً مــشــرقــاً، ونعمل معاً فــي ظــل قــيــادة حكيمة  ســارت على 

ذات النهج وقطعت العهد أن تعمل لرفعه الوطن وأن تمضي 

نحو مستقبل أفضل للجميع«. 

وتـــــابـــــع: »نــــتــــذكــــر فــــي هــــــذا الــــيــــوم والــــدنــــا 

الــمــغــفــور لـــه بــــإذن الــلــه الــمــؤســس الــشــيــخ 

ــــيـــــان، طــــيــــب الـــلـــه  ــــهـ زايــــــــــد بــــــن ســــلــــطــــان آل نـ

ثـــــــــراه، الــــــــذي اســــتــــطــــاع أن يـــجـــعـــل االتــــحــــاد 

مـــنـــارة لــلــمــجــد والـــعـــز وأن تــصــبــح نــمــوذجــاً 

عــــــالــــــمــــــيــــــاً لـــــــــدولـــــــــة عـــــــرفـــــــت كــــــيــــــف تــــــشــــــق مـــن 

الصحراء جناناً، وكيف تصنع من أبنائها 

الـــــــــرواد والـــمـــبـــدعـــيـــن والـــمـــبـــتـــكـــريـــن، وســبــق 

بــرؤيــتــه عــصــره وحــلــم بــاألفــضــل وســعــى جـــاهـــداً لتمكين الــطــاقــات 

 وتسليح الموارد بالعلم والعمل والمعرفة«. 
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أبوظبي - وام

أكــد معالي صقر غــبــاش، رئــيــس المجلس الــوطــنــي االتــحــادي، 

أن الــــــيــــــوم الـــــوطـــــنـــــي يـــــأتـــــي وقــــــــد اكــــتــــمــــلــــت لــــدولــــة 

اإلمــــــــــــــــارات، فــــــي يــــومــــهــــا الـــــــــ 49، مــــســــيــــرة حـــافـــلـــة 

بـــــــــــــاإلنـــــــــــــجـــــــــــــازات فــــــــــــي مــــــخــــــتــــــلــــــف الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــاالت عــــلــــى 

المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، مسيرة 

بدأت بقيام االتحاد على يد اآلباء المؤسسين، 

واستمرت في ظل القيادة الرشيدة التي حملت 

الراية من بعدهم. 

 وأضاف معاليه - في كلمة وجهها عبر مجلة 

»درع الــوطــن« بمناسبة اليوم الوطني الـــ 49 -: 

»فــي هــذه المناسبة الغالية علي قلوبنا، نجدد العهد والوعد 

نــــحــــن، أعــــضــــاء الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي االتــــــحــــــادي، ومـــمـــثـــلـــي شــعــب 

اإلمارات بكل فئاته، على أن نظل جميعاً على قلب رجل واحد 

ــــاً لـــوطـــن أعـــطـــى ويـــعـــطـــي، ولـــقـــيـــادة ســـخـــرت كــل  مــحــبــة وإخـــــالصـ

حياتها لهذا الوطن، وللمواطن الذي يقف خلف قيادته مرتبطاً 

بها برباط متين من المحبة واإلخالص، كما 

نرفع، في هذه األيام الغالية علينا جميعاً، 

آيـــات التهنئة والتبريكات إلــى صاحب  أســمــى 

الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايـــــــــد آل نـــهـــيـــان، 

رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو 

الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، نـــائـــب 

رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء حــاكــم 

دبــــــــي، رعــــــــاه الـــــلـــــه، وصـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ 

محمد بــن زايــد آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء 

المجلس األعلى حكام اإلمارات«.

راشد بن حميد: دولتنا عنوان األصالةصقر غباش: مسيرة حافلة باإلنجازات

»شؤون الوطني«: اليوم الوطني يجسد أسمى معاني الوحدة والتالحم
أبوظبي - وام 

أكــد طــارق هــال لوتاه وكيل وزارة الــدولــة لشؤون المجلس 

ــــــادي أن الـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي مـــنـــاســـبـــة راســـــخـــــة فــي  ــــــحـ الــــوطــــنــــي االتـ

ذاكــــرة ووجــــدان شــعــب اإلمـــــارات تتجسد فيها أســمــى معاني 

الــــوحــــدة والـــتـــاحـــم ووحــــــدة الــمــصــيــر والـــتـــي بـــــدأت مــنــذ الــيــوم 

األول لقيام دولــة اإلمـــارات على يد اآلبــاء المؤسسين الذين 

ــــــل مــن  وقـــــفـــــوا وقــــفــــة عـــــز وشـــــمـــــوخ لــــبــــنــــاء دولــــــــة تـــمـــكـــنـــت فـــــي أقـ

نـــصـــف قــــــرن مـــــن أن تــــقــــدم نــــمــــوذجــــًا حــــضــــاريــــًا يـــحـــتـــذى بـــــه فــي 

التطور واالزدهــار وفي احتضان شعوب العالم لتكون دولة 

اإلمارات واحة للتسامح والسام واالستقرار.

تبريكات
الــدكــتــور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد  مــن جانبه توجه 

لشؤون المجلس الوطني االتحادي في وزارة الدولة لشؤون 

الـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي االتـــــحـــــادي 

فــــــــي هـــــــــــذه الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة بــــأســــمــــى 

آيــات التهاني والتبريكات إلى 

الــرشــيــدة وللمواطنين  الــقــيــادة 

والــمــقــيــمــيــن عـــلـــى هـــــذه األرض 

الطيبة بمناسبة اليوم الوطني 

الـــــــــتـــــــــاســـــــــع واألربــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــن لــــــــدولــــــــة 

اإلمارات العربية المتحدة.

ــــلـــــة  وقــــــــــــــــال الـــــــغـــــــفـــــــلـــــــي: »نــــــحــــــتــــــفــــــي الــــــــــيــــــــــوم بـــــخـــــمـــــســـــة عــــــــقــــــــود حـــــافـ

بـــــــــاإلنـــــــــجـــــــــازات الــــــنــــــوعــــــيــــــة عــــــلــــــى جـــــمـــــيـــــع الــــــــنــــــــواحــــــــي االقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

واالجــــتــــمــــاعــــيــــة و الــــســــيــــاســــيــــة، فـــمـــنـــذ اتــــــحــــــدت ســــــواعــــــد اآلبــــــــاء 

الـــمـــؤســـســـيـــن وتــــــوحــــــدت رؤيــــتــــهــــم لـــــوضـــــع أســـــــس قـــــويـــــة لـــبـــنـــاء 

دولـــة عــصــريــة بــاتــت دولـــة اإلمـــــارات بفضل تــوجــيــهــات الــقــيــادة 

الرشيدة ومتابعة السير على نهج الــوالــد المؤسس الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه نموذجًا تنمويًا غير 

مسبوق«.

مــــن جــهــتــه قـــــال ســـامـــي مــحــمــد بــــن عــــــدي، الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 

لــــــشــــــؤون  الـــــــــدولـــــــــة  فــــــــي وزارة  الــــــمــــــســــــانــــــدة  الـــــــخـــــــدمـــــــات  ــــقــــــطــــــاع  لــ

المجلس الوطني االتحادي: »شكل يوم الثاني من ديسمبر 

عــــــــام 1971 نـــقـــلـــة نــــوعــــيــــة وتـــــــحـــــــوالً حـــقـــيـــقـــيـــًا فــــــي مــــســــيــــرة دولــــــة 

اإلمـــــــارات وذلــــك مـــع اإلعـــــان الــتــاريــخــي لــقــيــام دولــــة االتـــحـــاد، 

ليتجسد بهذا اإلعان نموذج وحدوي«.

مسؤولون: اإلمارات باتحادها أثبتت قدرتها على تحقيق اإلنجازات والتميز
متابعة - البيان ووام

أكــد مسؤولون أن دولــة اإلمـــارات العربية المتحدة، باتحادها أثبتت 

قدرتها على تحقيق اإلنجازات والتفوق والتميز والريادة، وأن الثاني 

من ديسمبر يوم عظيم في إمارات الخير والعطاء والمنطقة بأسرها، 

رافــعــيــن أســمــى آيـــات التهاني والــتــبــريــكــات إلــى قــيــادة وشــعــب اإلمـــارات 

بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة.

وأكد علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية 

الـــ 49 لقيام االتــحــاد، مناسبة وطنية  للهوية والجنسية.. أن الــذكــرى 

لمسيرة االتحاد الشامخة، غرسها المؤسس المغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون.

وقال معاليه: إن مسيرة االتحاد التي تشهدها الدولة كانت الهدف 

األســــمــــى لـــلـــقـــائـــد الـــمـــؤســـس بـــتـــوحـــيـــد دولـــــــة اإلمــــــــــــارات، وتـــحـــقـــيـــق الــنــمــو 

االزدهار والتقدم والرقي لشعبها.

وأضـــــــــــــاف: »إنــــــنــــــا نـــفـــتـــخـــر بــــمــــا حـــقـــقـــتـــه قــــيــــادتــــنــــا الـــــرشـــــيـــــدة فــــــي ســبــيــل 

بـــنـــاء وطـــــن مـــتـــمـــاســـك أســــاســــه تــمــكــيــن اإلنـــــســـــان، حـــيـــث يــنــعــم كــــل مــن 

يــعــيــش عــلــى أرض الـــدولـــة بــحــيــاة كــريــمــة يــســودهــا الــتــعــايــش اإلنــســانــي 

والتسامح«.  وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب 

الــــعــــام لــــلــــدولــــة، أن احـــتـــفـــالـــنـــا بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي يـــأتـــي هـــــذا الــــعــــام ونــحــن 

على أعتاب اليوبيل الذهبي من عمر دولتنا التي تمكنت من تحقيق 

إنـــجـــازات تــنــمــويــة كــبــيــرة، لــتــواصــل مــا بــــدأه اآلبــــاء الــمــؤســســون، الــذيــن 

وقــفــوا بجانب الــوالــد المؤسس، المغفور لــه الشيخ زايــد بــن سلطان 

آل نهيان »طــيــب الــلــه ثـــراه« عند تأسيس الــدولــة واإلعـــالن عــن قيامها 

في الثاني من ديسمبر 1971، حين اجتمعت إرادتهم على الوحدة في 

يوم مجيد أرسيت فيه دعائم مشروع وطني خالص وتجربة حضارية 

ال مثيل لها، جوهرها هوية وطنية وتقاليد أصيلة، وعملوا بإخالص 

من أجل بناء وطن عزيز ينعم فيه شعبه باألمن واالزدهار.

جهود
 وقـــــال الــمــســتــشــار مــحــمــد حــمــد الــــبــــادي، رئـــيـــس الــمــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة 

العليا، إن احتفالنا اليوم يقتضي لفتة إجالل وتقدير للجهود الجليلة 

والــرؤيــة الثاقبة للباني المؤسس المغفور له الشيخ زايــد بن سلطان 

آل نهيان، طيب الله ثــراه، الذي أرسى أسساً متينة قام عليها اتحاد 

إماراتنا، وتسير عليها بكل ثبات وبخطى حثيثة قيادتنا الرشيدة.

وأضـــاف: »إنــنــا فــي اإلمـــارات إذ نحتفل فــي يومنا الوطني بإنجازات 

أذهــــلــــت الـــعـــالـــم وغــــيــــرت الــــمــــعــــادالت وجــــســــدت ريـــــــادة اإلمـــــــــارات قـــيـــادة 

ومجتمعاً ودولـــة، فإننا نفرح أيضاً بقرب االحتفال باليوبيل الذهبي 

ــــاد فــــي 2021، كـــمـــا يـــغـــمـــرنـــا الـــفـــخـــر واالعــــــتــــــزاز كــــذلــــك بـــأن  لــــدولــــة االتـــــحـ

قــيــادتــنــا الــرشــيــدة اســتــعــدت وأســـســـت لــخــمــســيــن ســنــة أخــــرى مـــن عمر 

االتحاد«.

ملحمة 
 وقال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات 

المسلحة، تحتفل دولة اإلمــارات اليوم، بمناسبة وطنية عزيزة على 

كل أبناء الوطن وهي اليوم الوطني التاسع واألربعون، وهي المناسبة 

التي يكون فيها االحتفال دائماً بملحمة وطنية رائدة عنوانها العمل 

واإلنجاز والطموح وتحدي المستحيل، بدأت منذ الثاني من ديسمبر 

من عام 1971، وترسخت خالل السنوات الماضية، واستطاعت معها 

اإلمارات أن تعزز مكانتها بين األمم والشعوب المتقدمة. 

بــــــدوره، قـــال الــدكــتــور مــحــمــد مــطــر الــكــعــبــي، رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 

للشؤون اإلسالمية واألوقــــاف: نحتفل هــذه األيـــام بإنجاز ومكتسبات 

49 عـــــامـــــا مــــــن عــــمــــر االتـــــــحـــــــاد الــــــــــذي أرســــــــــــاه ورســــــــــخ قــــيــــمــــه فــــــي نـــفـــوســـنـــا 

ــلـــــطـــــان، طــــيــــب الـــــلـــــه ثــــــــــــراه، وإخــــــوانــــــه  ــ الــــمــــغــــفــــور لــــــه الــــشــــيــــخ زايــــــــــد بــــــن سـ

المؤسسون، ونجني اليوم ثمار غرسهم تطوراً وازدهاراً وتقدماً الفتاً 

في شتى المجاالت بفضل الله وتوفيقه ورؤيــة قيادتنا الرشيدة التي 

رعت االتحاد وبمبادرات خالقة ورؤى عميقة تستشرف المستقبل.

مـــن جــانــبــه قــــال مــحــمــد ســعــيــد الـــنـــيـــادي، مــديــر عــــام الــهــيــئــة الــعــامــة 

لـــلـــشـــؤون اإلســــالمــــيــــة واألوقـــــــــــاف، إن الــــيــــوم الـــوطـــنـــي هــــو لـــوحـــة وطــنــيــة 

شــــامــــخــــة يــــجــــســــدهــــا شــــعــــب دولــــــــــة اإلمــــــــــــــــارات كــــــل عــــــــام فــــــي الـــــثـــــانـــــي مــن 

ــــاً أروع األمــــثــــلــــة فـــــي الــــتــــالحــــم والــــتــــعــــاضــــد بـــيـــن شــعــب  ــــاربــ ديـــســـمـــبـــر، ضــ

وقيادة رشيدة.

 وتقدم معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، عضو معهد األمم 

المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية، بالتهنئة لقيادة دولة اإلمارات 

وشـــعـــبـــهـــا الـــكـــريـــم بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الـــوطـــنـــي الـــتـــاســـع واألربــــعــــيــــن، وهـــي 

مــنــاســبــة نــســتــذكــر فــيــهــا مــآثــر اآلبـــــاء الــمــؤســســيــن ودورهـــــم الــقــيــادي في 

تأسيس كيان االتحاد الخالد بإذن الله.

ــــاد بــــأن اإلمـــــــارات وهــــي تــســتــعــد الـــعـــام الــمــقــبــل لــالحــتــفــال بــمــرور  وأفــ

المستقبل وتستشرفه  بثبات نحو  على قيامها تخطو  عــامــاً  خمسين 

بــمــشــاريــع حــضــاريــة اســتــثــنــائــيــة لــتــحــقــق لــهــا الــمــكــانــة الــســامــيــة والــالئــقــة 

على المستوى العالمي.

ريادة
وقـــــال الـــلـــواء ركــــن طـــيـــار فـــــارس خــلــف الـــمـــزروعـــي، قـــائـــد عــــام شــرطــة 

أبــــوظــــبــــي: إن دولـــــــة اإلمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــــمــــتــــحــــدة، بــــاتــــحــــادهــــا أثــبــتــت 

قدرتها على تحقيق اإلنــجــازات والتفوق والتميز والــريــادة، لتواصل 

ــــد بــن  ــ ــــــدأه اآلبــــــــاء الــــمــــؤســــســــون، بـــقـــيـــادة الـــمـــغـــفـــور لــــه الـــشـــيـــخ زايـ مــــا بـ

ــــنـــــوا بـــفـــكـــرة االتــــحــــاد  ســـلـــطـــان آل نــــهــــيــــان، طـــيـــب الــــلــــه ثـــــــــراه، الـــــذيـــــن آمـ

وتعاضدوا من أجل تحقيق هذا الحلم بالتركيز على توفير الحياة 

الــكــريــمــة ألبــنــاء اإلمـــــارات الــذيــن واصـــلـــوا عــلــى نــهــج الــقــائــد المؤسس 

مسيرة الخير والعطاء والتقدم.

عرفان 
 وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي، 

مدير عام شرطة أبوظبي، أن الثاني 

من ديسمبر يوم عظيم في إمــارات 

الخير والعطاء والمنطقة بأسرها، 

يــوم عــرفــان وتقدير شعب اإلمـــارات 

الــعــريــق لــجــهــود الـــوالـــد الــمــؤســس الــشــيــخ زايــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان، 

طــيــب الـــلـــه ثــــــراه، وإخــــوانــــه أصـــحـــاب الــســمــو أعـــضـــاء الــمــجــلــس األعــلــى 

حكام اإلمارات.

 وأضاف في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ 49: على نهج القائد 

الـــمـــؤســـس أكـــمـــل ســـيـــدي صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــــد آل 

نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء 

ــــبـــــوأت اإلمـــــــــارات  ــــلـــــى حــــكــــام اإلمـــــــــــــارات، الـــمـــســـيـــرة حـــتـــى تـ الـــمـــجـــلـــس األعـ

مكانة مرموقة عالمياً.  وقال معالي أحمد محمد الحميري، األمين 

الــعــام لـــوزارة شــؤون الــرئــاســة: إن الثاني مــن ديسمبر مناسبة عظيمة 

نــســتــحــضــر فــيــهــا مـــســـيـــرة الـــخـــيـــر والـــعـــطـــاء الـــتـــي وضـــــع قـــواعـــدهـــا الـــوالـــد 

الـــقـــائـــد الــــمــــؤســــس، الـــمـــغـــفـــور لــــه الـــشـــيـــخ زايــــــد بــــن ســـلـــطـــان آل نــهــيــان، 

وإخــوانــه اآلبــاء المؤسسون، طيب الله ثراهم، الذين وهبوا حياتهم 

لوضع اللبنات األساس لدولة اتحادية نفاخر اليوم بها بين األمم.

كما أكد الدكتور المهندس محمد ناصر األحبابي، مدير عام وكالة 

اإلمارات للفضاء، أن اليوم الوطني التاسع واألربعين لتأسيس دولة 

اإلمـــــارات هــو فــرصــة لــالحــتــفــاء بــاإلنــجــازات الــتــي أرســـى دعــائــمــهــا الــوالــد 

الــمــؤســس الــمــغــفــور لــه الــشــيــخ زايـــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان، طــيــب الله 

ــــاء الــمــؤســســون، وبــمــســيــرة الــنــجــاح الــتــي تــواصــلــهــا الــقــيــادة  ثـــــراه، واآلبــ

الرشيدة في كافة المجاالت.

والء 
وأكــــــــــد الــــمــــهــــنــــدس عــــويــــضــــة مـــــرشـــــد الـــــــمـــــــرر، رئـــــيـــــس دائــــــــــــرة الـــــطـــــاقـــــة فــي 

ــــار أســــمــــى الـــقـــيـــم اإلنـــســـانـــيـــة  ــــهـ ــــيـــــوم الــــوطــــنــــي فــــرصــــة إلظـ أبــــوظــــبــــي، أن الـ

النبيلة الــتــي قــامــت عليها الــدولــة وإبـــراز قيم الـــوالء واالنــتــمــاء للقيادة 

والوطن وغرسها في نفوس األجيال القادمة.

وقال المرر: »في اليوم الوطني الـ 49 نستذكر فيه تأسيس دولتنا 

ــــد بــــن ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان،  ــ ــــإذن الــــلــــه الـــشـــيـــخ زايـ ــ عـــلـــى يــــد الـــمـــغـــفـــور لــــه بـ

ــــراه، وإخــــوانــــه شـــيـــوخ اإلمـــــــارات الـــذيـــن اتـــحـــدوا عــلــى كلمة  طــيــب الـــلـــه ثــ

الحق ورفعوا راية االتحاد، لتنطلق مسيرة جديدة مكللة بالنجاحات 

واإلنجازات إلى أن أصبحت مصدر فخر لأجيال«.

وقــــال الــمــهــنــدس مــحــمــد جــمــعــة بـــن جـــرش الــفــالســي، وكــيــل دائـــرة 

الطاقة في أبوظبي: »إن اليوم الوطني لدولة اإلمارات مناسبة وطنية 

غالية نستذكر فيها مولد أمة قامت على االتحاد وانطلقت في رحلة 

لتحقيق التميز واإلنجاز والمساهمة في مسيرة الحضارة البشرية«.

وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة قـــــال بــشــيــر خـــلـــفـــان الـــمـــحـــيـــربـــي، مـــديـــر عـــــام هــيــئــة 

ــــقــــــدم بـــاســـمـــي وبـــــاســـــم إدارة ومــــوظــــفــــي الــهــيــئــة  أبــــوظــــبــــي لــــإســــكــــان: »أتــ

بـــأســـمـــى آيــــــات الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات إلـــــى قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة وإلــــــى كــافــة 

مواطني الدولة والمقيمين على أرضها المعطاءة بمناسبة االحتفال 

الــذكــرى الغالية على قلوبنا  باليوم الوطني التاسع واألربــعــيــن، هــذه 

جميعاً، والراسخة في نفوس أبناء الــدولــة كونها تعتبر ميالد وطن 

ومـــيـــالد شــعــب ال يـــرضـــى بــغــيــر الــتــمــيــز فـــي ظـــل قـــيـــادة رشـــيـــدة ال تــدخــر 

جهداً في سبيل إسعاده وتحقيق رفاهيته«.

بـــــــــــــدوره، قــــــــال ســــعــــيــــد الـــــنـــــظـــــري، مـــــديـــــر عــــــــام الــــمــــؤســــســــة االتـــــحـــــاديـــــة 

لــلــشــبــاب: »يــشــكــل الــيــوم الــوطــنــي لــدولــة اإلمـــــارات مناسبة نحتفي بها 

فـــي إرثـــنـــا واإلنــــجــــازات الــتــي حــقــقــتــهــا دولــتــنــا بــفــضــل رؤيــــة بــانــي نهضتها 

ــــلـــــطـــــان آل نـــــهـــــيـــــان، وإخـــــــــوانـــــــــه اآلبـــــــــاء  ــــيـــــخ زايـــــــــــد بـــــــن سـ الـــــمـــــغـــــفـــــور لـــــــه الـــــشـ

المؤسسون، طيب الله ثراهم، والتي أسهمت في إرساء أسس دولة 

عصرية متقدمة صنعت بسواعد مؤسسيها حاضراً مشرق ألبنائها، 

وصاغت بأفكار شبابها مستقبل أفضل ألجيالها القادمة. 

سامي بن عدي سعيد الغفلي  طارق لوتاه 

حنيف حسن حمد الشامسي 

 عويضة المرر  

بشير المحيربي 

فيصل القاسمي:  وطن الخير واألمن واألمان
الشارقة -البيان

قـــال الــشــيــخ فيصل بــن ســلــطــان بــن ســالــم الــقــاســمــي: نحتفل، 

ــــيـــــن لــــدولــــة اإلمـــــــــــارات الــعــربــيــة  بــــالــــيــــوم الــــوطــــنــــي الــــتــــاســــع واألَربـــــعـ

الــمــتــحــدة، وطـــن اإلنــســان والــخــيــر والــعــطــاء، واألمــــن واألمــــان، 

وطـــــن الـــتـــســـامـــح والــــتــــعــــايــــش، وطـــــن الـــنـــجـــاح والـــتـــمـــيـــز واإلبــــــــداع 

بــفــضــل الـــلـــه ســبــحــانــه والـــقـــيـــادة الــمــخــلــصــة، والــتــفــاعــل الـــخـــاّلق 

المثمر باإلنجازات المتوالية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب 

السمو الشيوخ حكام اإلمارات، والتالحم الخالق بين القيادة 

والـــشـــعـــب، والــمــســؤولــيــن والــعــامــلــيــن، والـــــذي جــعــل مـــن بيئة 

اإلمارات الحاضنة األمثل لإبداعات، واالبتكارات، واإلنجازات 

القطاعات،  التفرد والسبق فــي مختلف  المتوالية، وأنــمــوذج 

وكـــافـــة الـــمـــجـــاالت، جــيــالً بــعــد جــيــل، ومـــوكـــبـــاً فـــي إثــــر مــوكــب، 

برعاية الله وحفظه سبحانه. ونؤكد دائماً وكل يوم بأننا على 

العهد والوعد، بالعمل المخلص والجاد والملتزم، لتحقيق 

رؤية قيادتنا الحكيمة والرشيدة واألمينة، من منطلق إيماننا 

بواجبنا ودورنــا ومسؤوليتنا 

الوطنية.

وأضــــاف: إّن رايـــة االتــحــاد 

مــــنــــذ ارتــــفــــعــــت خـــــّفـــــاقـــــًة عــلــى 

فـــي  الــــــطــــــيــــــبــــــة،  األرض  هـــــــــــذه 

الـــثـــانـــي مــــن ديــســمــبــر 1971، 

ونـــــحـــــن نــــشــــهــــد فــــــي كــــــل يــــوم 

خــطــوات ســّبــاقــة، وإنــجــازات 

ــــّددة، وتــــقــــّدمــــاً  ــــجــ ــتــ ــ الفــــتــــة ومــ

ــــتـــــواصـــــالً فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات، وتـــــنـــــوع الــــمــــيــــاديــــن كــــافــــًة،  مـ

على منهج التفاضل والتكامل، حتى أصبحت دولــة اإلمــارات 

الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الــــيــــوم فــــي صــــــــدارة دول الــــعــــالــــم، بــتــقــدمــهــا 

العصري، ومعاييرها الحضارية واإلنسانية العالمية.
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فارس المزروعي  

سعيد النظري 
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فــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــوّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْت هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي الــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُد بــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة 

زايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن راشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد  عــــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــــــــــــــّيــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة   

وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواُء الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ربــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا

الــــــــــــــــــســــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد زنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُد  فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا  وتـــــــــــــــــــــــــــــوّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْت   

وتـــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــوُب مــــــــــــــحــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة 

ســـــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد أو  راكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍع  أو  قــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــٍم  ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن   

ومـــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب ســـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــُد قـــــــــــــــــوِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُم والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد الـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــِب  كـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر  َقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرٌم   

وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْت إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراُت الــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــِة ســــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــرًة 

بــــــــــــــــــــــِفــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــِة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِد وقــــــــــــــــــائــــــــــــــــــُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا  ُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروى   

ُحــــــــــــــــــــــــــــّيــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــَت يــــــــــــــــــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــحـــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة والــــــــــــــــــســــــــــــــــــنــــــــــــــــــا 

 قــــــــــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــُش عـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــُش الــــــــــــــــــــــــــــــراغــــــــــــــــــــــــــــــِد

يـــــــــــــــــــــــــــــــــا ِقــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــُقــــــــــــــــــــــّصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورى 

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك فـــــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــوب الــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــق شــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــُر الــــــــــــــــحــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد  

تـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُنــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُدَك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرًة 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــٍب جـــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد لــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــّن حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك   

ومـــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ الــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــّز نـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــمـــــــــــــــائـــــــــــــــهـــــــــــــــم 

ُمـــــــــــــــــســـــــــــــــــاِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد خــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت  وتــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــّلــــــــــــــــــــــــــم   

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــٍم ســــــــــــــــــــــــّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد مـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّزٍم 

رائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد مــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــٍر  يـــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب  بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّز   
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والـــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــُش يــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــرُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل مـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌد 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال زعـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــم   ســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــُف 

شـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌخ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت زعــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة 

الــــــــــــــــــــــــراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُق  عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــى األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء   ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَي ُتـــــــــــــــــــــــــــــّوَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت بــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــٍة 

الـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد رغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  والـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن  لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّز   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدهــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا أســــــــــــــــــــــــــــــــــــّط

الـــــــــــــــشـــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد قـــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــوِد  يـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا  فــــــــــــــــــــــــــــي   

ــــــــــــــــــــــــُه  أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍن تـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّذَر حــــــــــــــــــــــــبُّ

قــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   
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المنامة - وام

ــــيـــــحـــــي وزيـــــــــــر اإلعـــــــــــــام الـــبـــحـــريـــنـــي  ــــلـــــي بـــــــن مــــحــــمــــد الـــــرمـ أشـــــــــــاد عـ

بــالــشــراكــة  األخـــويـــة الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

ودولـــــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، ومــــا  تــشــهــده مـــن تــقــدم 

ــــــة  ــــاديـ ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ ونـــــــــمـــــــــاء عــــــلــــــى جـــــمـــــيـــــع األصــــــــــعــــــــــدة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة واالقـ

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  واإلعــــامــــيــــة، وتـــمـــيـــزهـــا عـــلـــى الــــــــدوام كـــأنـــمـــوذج 

ــــــوة والــــحــــرص الـــمـــشـــتـــرك عـــلـــى صـــــون األمــــــن  الــقــومــي  فــــي األخـ

العربي، وترسيخ التسامح والتعايش السلمي بين األديــان 

والثقافات. 

وقـــال إن دولـــة اإلمــــارات وهــي تحتفي بيومها الــوطــنــي التاسع 

واألربعين من حقها  أن تزهو بنجاحاتها وإنجازاتها االقتصادية 

ــــاقـــــت  الــــتــــوقــــعــــات  ــتـــــي فـ ــ ــنــــائــــيــــة، الـ ــثــ ــتــ ــتــــنــــمــــويــــة والــــعــــلــــمــــيــــة االســ والــ

والــطــمــوحــات وعــانــقــت الــفــضــاء بــإطــاق »مــســبــار األمــــل« كــأول 

مهمة عربية  وإسامية الستكشاف كوكب المريخ، وتشغيل 

محطة »بــراكــة« إلنتاج الطاقة النووية  السلمية، وغيرها من 

ــــرائــــــدة فــــي دعــــــم الـــتـــقـــدم الـــعـــلـــمـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــــبـــــادرات الــ ــــمـ الـ

وخـــدمـــة  الـــبـــشـــريـــة، وتـــقـــديـــم مــســاعــداتــهــا اإلنـــســـانـــيـــة لــلــشــعــوب 

األقـــــــــل نـــــــمـــــــواً، والــــــتــــــي أكـــســـبـــتـــهـــا 

تقدير  العالم. 

وأشــــــــــــــــــــار الـــــــرمـــــــيـــــــحـــــــي بــــمــــنــــاســــبــــة 

الــــيــــوم الـــوطـــنـــي الــــــــ49 لـــلـــدولـــة.. 

إلــــــــى اعـــــــتـــــــزاز مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 

بقيادة الملك حمد بن عيسى 

ــــكـــــة  ــلـ ــ ــــمـ مـ عـــــــــــاهـــــــــــل  خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة   آل 

الـــــــــبـــــــــحـــــــــريـــــــــن، وفــــــــــخــــــــــر األمـــــــتـــــــيـــــــن 

العربية واإلسامية بالمسيرة 

اإلماراتية  االتحادية والتنموية المباركة التي أرسى قواعدها 

الـــقـــائـــد الـــمـــؤســـس الـــمـــغـــفـــور لــــه الـــشـــيـــخ زايــــــد  بــــن ســـلـــطـــان آل 

نهيان طيب الله ثراه وتواصلت على طريق التقدم واالزدهار 

بـــفـــضـــل الــــقــــيــــادة الـــحـــكـــيـــمـــة لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 

بـــن زايــــد آل نــهــيــان رئــيــس الـــدولـــة حــفــظــه الـــلـــه، ودعــــم أخــيــه 

صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم نـــائـــب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. 

وأكــــــد وزيــــــر اإلعـــــــام الـــبـــحـــريـــنـــي مـــواصـــلـــة الــــشــــراكــــة الــبــحــريــنــيــة 

اإلمـــاراتـــيـــة األخـــويـــة  فـــي دعــــم األمـــــن والـــســـام واالســـتـــقـــرار في 

منطقة الشرق األوسط، والتنسيق مع األشقاء في  المملكة 

العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتوحيد الصف 

الـــعـــربـــي واإلســــــامــــــي فــــي  مـــواجـــهـــة الــــتــــدخــــات الـــخـــارجـــيـــة فــي 

الـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــعــربــيــة، والـــتـــصـــدي لــخــطــابــات  الــكــراهــيــة 

والتطرف واإلرهاب، فضاً عن متابعة جهودهما المشتركة 

وتـــضـــامـــنـــهـــمـــا اإلنــــســــانــــي  فــــي دعــــــم الـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة الـــدولـــيـــة 

فــي مكافحة جائحة فــيــروس كــورونــا، فــي سياق سياستهما 

 الــحــكــيــمــة والــمــعــتــدلــة مـــن أجـــل خــيــر وأمـــــان ورخـــــاء وســعــادة 

اإلنسانية. 

أبوظبي - وام 

أصدرت مجلة »الجندي« العسكرية الشهرية التابعة لوزارة 

الدفاع عددها رقم 563 لشهر ديسمبر 2020.

وجـــــاءت »كــلــمــة الـــجـــنـــدي« تــحــت عـــنـــوان »الـــوطـــن يحتفل 

بــيــومــه الــتــاســع واألربـــعـــيـــن«، حــيــث أكـــدت أن الــيــوم الوطني 

الـــــ49 يــأتــي هـــذا الـــعـــام، واإلمــــــارات فــي أوج تــقــدمــهــا ورقــيــهــا، 

فــــــي مــــجــــاالت  قـــــريـــــن اســــمــــهــــا  الـــــمـــــركـــــز األول  بــــعــــد أن أصـــــبـــــح 

الهيئات والمؤسسات اإلقليمية  المختلفة بشهادة  التنمية 

الكبرى وذات المصداقية.

تجربة 
وقالت »الجندي«: إننا اليوم ونحن نسترجع ما تم إنجازه 

خال 49 عاماً من الزمن، نؤكد أن ما تم إنجازه يعد تجربة 

وحــــدويــــة رائــــــدة لـــم يــشــهــد الـــتـــاريـــخ لــهــا مـــثـــيـــاً، فــقــد شــهــدت 

دولـــتـــنـــا نــهــضــة تــعــلــيــمــيــة وثــقــافــيــة وعـــمـــرانـــيـــة، مــثــلــمــا شــهــدت 

طــفــرة اقــتــصــاديــة تــمــثــلــت فـــي ارتـــفـــاع مــســتــوى مــعــيــشــة الــفــرد 

إلى نسب غير مسبوقة في أكثر دول العالم تطوراً وتقدماً.

ــيـــــة  ــ ــــربـ ــــيـــــن الـــــعـ ــتـ ــ ــــغـ ــلـ ــ ــــالـ وتـــــــــــنـــــــــــاول الـــــــــعـــــــــدد الـــــــجـــــــديـــــــد الـــــــــــصـــــــــــادر بـ

ــــا  ــــايــ ــــقــــــضــ ــــــث والـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل عـــــــــــــــــــــدداً مـــــــــــن الــ ــــحـ ــ ــبـ ــ ــ ــــالـ ــ واإلنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزيــــــــة بـ

والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات واألخبار المتعّلقة 

بوزارة الدفاع والقوات المسلحة اإلماراتية.

ويرصد العدد الجديد لمجلة »الجندي«، أبــرز األحــداث 

الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة واألمـــــــنـــــــيـــــــة والـــــــــتـــــــــطـــــــــورات الـــعـــلـــمـــيـــة 

والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء 

االصطناعي في المجال العسكري وجديد الساح بمختلف 

دول العالم.

ملف
ــــنـــــوان »الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة.. نــــــذر ســــبــــاق تــســلــح  وتــــحــــت عـ

نووي جديد«، خصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر 

ديسمبر 2020 للحديث عن الصواريخ الباليستية، وأفردت 

مساحات مهمة إللقاء الضوء على هذه األسلحة وبدايات 

تــصــنــيــعــهــا، والـــمـــكـــونـــات األســـاســـيـــة لـــهـــا، ومــــراحــــل إطــاقــهــا، 

وأبــرز أنواعها، وتوضيح نظم الدفاع الجوي المضادة لها، 

وكـــذلـــك مـــعـــوقـــات الـــتـــوصـــل التـــفـــاق بــيــن واشـــنـــطـــن ومــوســكــو 

ـــة الــــنــــوويــــة  ــــلـــــحــ ــــدة جــــــديــــــدة لــــضــــبــــط األسـ ــــاهـ ــــعـ وبــــكــــيــــن حــــــــول مـ

االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وفــــــــي الــــقــــلــــب مـــنـــهـــا الــــــصــــــواريــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 

العابرة للقارات.

ــــعــــــدد«، الـــتـــقـــت »الــــجــــنــــدي« الـــدكـــتـــور   وفــــــي بــــــاب »لــــقــــاء الــ

حمد المرزوقي، مدير مشروع اإلمارات الستكشاف القمر، 

حيث تحدث عــن المستكشف اإلمــاراتــي »راشـــد« الــذي ُيعد 

أول مهمة عربية علمية الستكشاف القمر.

وقال الدكتور حمد المرزوقي إن المهمة تأتي تأكيداً لريادة 

الــدولــة العلمية فــي عــلــوم وأبــحــاث الــفــضــاء، وتــعــزيــز تنافسية 

قطاع الصناعات الفضائية في اإلمارات إقليمياً وعالمياً.

وزير اإلعالم البحريني: إنجازات اإلمارات 
ومبادراتها الرائدة أكسبتها تقدير  العالم

مجلة »الجندي«: وطننا في أوج تقدمه 

علي الرميحي 

شرطة أبوظبي تزّين دورياتها بشعار االحتفال 
باليوم الوطني 

أبوظبي - البيان 

زّيــنــت شــرطــة أبــوظــبــي دوريــاتــهــا الــمــروريــة فــي مـــدن أبــوظــبــي والــعــيــن والــظــفــرة بشعار 

االحتفال باليوم الوطني التاسع واألربعين »روح االتــحــاد« من خــال وضــع الشعار 

»الشفاف« على الزجاج الخلفي للمركبات.

وأوضحت أن تزيين الدوريات المرورية يأتي في إطار االحتفاالت بمرور 49 عاماً على 

اتــحــاد اإلمـــــارات، وفــرحــة منتسبي الــشــرطــة واعــتــزازهــم بــمــا تــم تحقيقه مــن إنــجــازات 

كبيرة وضــعــت الــدولــة فــي مــصــاف الـــدول األكــثــر تــطــوراً فــي مــعــدالت الــنــمــاء والــرخــاء 

واالستقرار ليصبح شعبها أسعد شعب في العالم.

كما ثّمنت شرطة أبوظبي اهتمام ودعم القيادة الرشيدة المستمر باالرتقاء بمسيرة 

التطوير التي تشهدها الدولة بمختلف مجاالتها مجددة العهد والوالء على مواصلة 

الجهود في تعزيز مسيرة األمن واألمان ونشر الطمأنينة في وطن الخير والعطاء.

‹  المركز األول قرين اسم 
اإلمارات في مجاالت 

التنمية المختلفة

 أعــــــدت مــجــلــة »الــــجــــنــــدي« دراســـــــة بـــعـــنـــوان: »مــنــصــة 

قيادة المعارك المشتركة.. حل من الجيل القادم 

لــلــقــيــادة الــتــكــتــيــكــيــة والـــتـــحـــكـــم«، كــمــا نـــشـــرت دراســــة 

ــــامـــــل.. تـــحـــول  ــــكـ ــــتـ ــــمـ ــــنــــــوان: »مـــــفـــــهـــــوم الــــعــــمــــلــــيــــات الـ ــــعــ بــ

البريطانية«  العسكرية  االستراتيجية  فــي  عسكري 

ودراســـــــة ثــالــثــة بـــعـــنـــوان: »شـــبـــكـــات الــجــيــل الــخــامــس 

والقوات المسلحة.. فرص وتحديات«.

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها الستعراض 

آراء وتحليالت نخبة من الكتاب اإلماراتيين والعرب 

للحديث عــن مختلف الــقــضــايــا واألمــــور الــتــي تهم 

القراء.

دراسة 

سبعيني يحتفل بفرحة الوطن مع أبنائه وأحفاده افتراضيًا

العين – جميلة إسماعيل 

حــرص المواطن السبعيني سعيد صالح داعـــوس العامري على 

مشاركة أبنائه وأحفاده فرحة اليوم الوطني لدولة اإلمارات عن 

ُبـــعـــد، وذلــــك تــأكــيــداً عــلــى ضـــــرورة الــتــبــاعــد الــجــســدي واالجــتــمــاعــي 

وااللتزام باإلجراءات الصحية والوقائية في إجازة اليوم الوطني.

والــــتــــقــــى الــــعــــامــــري أحـــــفـــــاده افــــتــــراضــــيــــاً ضـــمـــن مـــــبـــــادرة وطـــنـــيـــة مــنــه 

ليجعلهم يــدركــون تماماً أن لــدولــة اإلمـــارات يــومــاً وطنياً يصادف 

الــثــانــي مـــن ديــســمــبــر، ويــخــبــرهــم بــكــل فــخــر بـــاإلنـــجـــازات العظيمة 

الـــتـــي تــحــقــقــت فـــي عــهــد الــمــغــفــور لـــه الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان آل 

نـــهـــيـــان، طــــّيــــب الــــلــــه ثــــــــراه، مــــؤســــس دولـــــــة االتــــــحــــــاد، والــــتــــي أكــمــل 

مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه الله. 

ــــيـــــان«: »ســــعــــدت جــــداً  ــــبـ ــــال الــــجــــد الــســبــعــيــنــي الــــعــــامــــري لـــــ »الـ ــ وقـ

بلقاء أبنائي وأحفادي في لقاء افتراضي، وذلك احتفاالً باليوم 

ــّبــــر أحــــفــــادي عــلــى الـــرغـــم مـــن صغر  الـــوطـــنـــي لــدولــتــنــا الـــغـــالـــيـــة، وَعــ

أعمارهم عن أسمى مشاعر حب الوطن واالنتماء والـــوالء، إلى 

جانب تعبيرهم عن فخرهم بمسيرة االتــحــاد والنهضة الشاملة 

التي تشهدها دولة اإلمارات في ظل القيادة الحكيمة التي تسير 

باإلمارات إلى تحقيق اإلنجازات التاريخية«.

تحذير 
 وأضاف: »ُتدرك األسر المواطنة با شك تحذير الجهات الصحية 

في الدولة من إمكانية ارتفاع اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، 

خـــال فــتــرة اإلجـــــازات، بسبب تجمع األقــــارب واألصـــدقـــاء بــأعــداد 

ــــبـــــاعـــــد  ــــتـ بــــــــــــاإلجــــــــــــراءات االحــــــــتــــــــرازيــــــــة والـ كــــــبــــــيــــــرة، مــــــــن دون االلــــــــــتــــــــــزام 

االجتماعي، إذ يتحتم على المواطنين وحتى المقيمين على حد 

ســـــواء االلــــتــــزام بــتــوجــيــهــات الـــقـــيـــادة، والــتــحــلــي بـــــروح الــمــســؤولــيــة 

للحد من انتشار الوباء في الباد، وإعــاء مصلحة الوطن فوق 

كل اعتبار«، محذراً في الوقت ذاتــه من استمرارية رصد حاالت 

اإلصــــابــــة ألفــــــراد مـــن عــائــلــة واحـــــــدة، نــتــيــجــة عــــدم االلــــتــــزام وإقـــامـــة 

التجمعات، والتي ال تتم فيها مراعاة التباعد الجسدي، وارتداء 

الكمامات، والتقيد باإلجراءات االحترازية والوقائية.

فخر 
فيما أوضـــح ابــنــه محمود سعيد صــالــح الــعــامــري بفرحة العائلة 

بـــمـــشـــاركـــة جــــدهــــم االحــــتــــفــــال بــــالــــيــــوم الــــوطــــنــــي لــــلــــدولــــة عـــــن ُبـــعـــد، 

ــــتـــــزاز،  مـــــؤكـــــداً أن االحــــتــــفــــال يــعــتــبــر فــــي حــــد ذاتــــــه مـــصـــدر فـــخـــر واعـ

ويمثل أيضاً تجديداً للوالء واالنتماء للدولة وللقيادة الرشيدة، 

وتجسيداً ألروع صور الوحدة، حيث ترتفع أعام الدولة شامخة 

خفاقة في شتى اإلمارات. 

ـــقــــافــــة الــــتــــعــــامــــل مــــــع فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا فـــرضـــت  وأضـــــــــــــاف: »إن ثـ

الــتــبــاعــد الــجــســدي واإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة والـــتـــي انــعــكــســت أيــضــاً 

عــــلــــى الـــــعـــــاقـــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة، الســــيــــمــــا وأن الــــتــــبــــاعــــد االجـــتـــمـــاعـــي 

هـــــو الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة الـــمـــثـــبـــتـــة والــــفــــاعــــلــــة فـــــي الــــحــــد مـــــن ارتــــفــــاع 

اإلصــــــــابــــــــات حــــتــــى اآلن، ويــــنــــبــــغــــي عـــلـــيـــنـــا فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه حـــمـــايـــة 

كـــبـــار الـــســـن وأصــــحــــاب األمـــــــراض الــمــزمــنــة مـــن اإلصــــابــــة مـــن خــال 

تجنيبهم الــتــجــمــعــات مــع ضــــرورة حــثــهــم عــلــى الــبــقــاء فــي الــمــنــزل 

قدر اإلمكان«. خالل االتصال | من المصدر 

دوريات شرطة أبوظبي تتزين للمناسبة الوطنية |  من المصدر

‹  التعبير عن مشاعر البهجة 
بااللتزام باإلجراءات 

الوقائية 



دبي - البيان

 بــيــنــمــا تــحــتــفــل دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة بــالــيــوم الــوطــنــي 

التاسع واألربعين، فإن موظفي العمليات األرضية في محطات 

»طــيــران اإلمـــــارات« عــبــر الـــقـــارات الــســت، يــلــوحــون بــأعــام الــدولــة 

بمختلف األشــكــال واألحــجــام مشاركة منهم في االحتفال بهذه 

المناسبة. وشارك في االحتفاالت أيضاً موظفو عمليات »طيران 

اإلمـــــــــارات« فـــي مـــطـــار دبــــي الــــدولــــي حــامــلــيــن األعـــــــام، ومــشــّكــلــيــن 

الرقم 49 أمام إحدى طائرات الناقلة على أرض المطار.

ــــتـــــفـــــاالت مــــوظــــفــــي »طــــــيــــــران اإلمــــــــــــــارات« بـــالـــيـــوم  واســــتــــوحــــيــــت احـ

الوطني من إنجازات دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومكانتها 

ــــيـــــس لــــحــــركــــة الـــنـــقـــل  الـــــــرائـــــــدة عــــلــــى الــــســــاحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة كــــمــــركــــز رئـ

الــجــوي والــســيــاحــة والــتــجــارة.  وتــشــّغــل »طــيــران اإلمـــــارات« حالياً 

ــــتـــــعـــــادة شــبــكــتــهــا  رحــــــــات إلـــــــى 99 وجـــــهـــــة، وتــــــواصــــــل تــــدريــــجــــيــــاً اسـ

العالمية بأمان إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويعطي موظفو 

»طــــــيــــــران اإلمــــــــــــــارات« فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم األولـــــــويـــــــة لـــرعـــايـــة 

وصحة وسامة العماء والزماء في جميع مراحل الرحات.

31اليوم الوطني بعاء األر   |   2 0 2 0 يســمبر  د   0 2  |  1 4 4 2 خر  آل ا بيــع  ر   1 7
١ ٤ ٧ ٧ 7 د  لعد ا

»سياحة أبوظبي« تنظم سلسلة 
فعاليات استثنائية

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن سلسلة الفعاليات المقررة 

ـــــ49 لـــدولـــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، والــتــي  لــاحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي الـ

تشمل ثاثة عروض لأللعاب النارية في جزيرة الريم ومنطقتي الكورنيش 

والوثبة، اليوم األربعاء 2 ديسمبر.

ولــضــمــان صــحــة وســامــة مجتمع إمــــارة أبــوظــبــي، وتــمــاشــيــاً مــع الــجــهــود 

الرائدة التي تقودها العاصمة في تطبيق عدد من التدابير الوقائية الصارمة 

لــمــكــافــحــة جــائــحــة كـــوفـــيـــد19-، ســــوف يــتــمــكــن الـــمـــواطـــنـــون والــمــقــيــمــون من 

االســــتــــمــــتــــاع بــــمــــشــــاهــــدة عـــــــرض األلــــــعــــــاب الـــــنـــــاريـــــة الـــــــــذي ســــيــــقــــام فـــــي مــنــطــقــة 

الكورنيش في تمام الساعة 9:25 من مساء يوم األربعاء 2 ديسمبر، عبر 

بث مباشر عبر قناتي أبوظبي واإلمارات.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق 

فــي دائــــرة الــثــقــافــة والــســيــاحــة – أبــوظــبــي: »تــتــقــّدم دائــــرة الــثــقــافــة والسياحة 

– أبـــوظـــبـــي مــــن دولــــــة اإلمـــــــــارات قــــيــــادًة ومـــواطـــنـــيـــن ومــقــيــمــيــن بـــأحـــر الــتــهــانــي 

بمناسبة اليوم الوطني الـ49. نتطّلع إلى مزيد من الرخاء واالزدهار لوطننا 

الحبيب. وفي هذه الذكرى المتميزة، نجدد عهدنا بالمحافظة على تنوع 

ووحــــدة مجتمعنا وريــــادة أمــتــنــا فــي مختلف الــمــجــاالت، كــنــمــوذج حقيقي 

للتاحم بين الشعوب وقادتها«. )أبوظبي – البيان(

»طيران اإلمارات« تحتفل في 6 قارات

اقتصاديون: اإلمارات تسير للمستقبل بإنجازات غير مسبوقة
متابعة - القسم االقتصادي 

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية في الدولة، أن الثاني من ديسمبر 

هــو مــنــاســبــة وطــنــيــة خــالــدة فــي قــلــوب جــمــيــع الــمــواطــنــيــن والمقيمين 

على أرض اإلمــارات الطيبة، وأن اليوم الوطني يمثل مناسبة خالدة 

في وجداننا وذاكرتنا، فهي تعيد إلى أذهاننا صور االتحاد الذي قدم 

للعالم نموذجاً متفرداً في النهضة والعطاء والوحدة لبناء مجتمع 

حـــــر كــــريــــم ومـــســـتـــقـــبـــل مــــشــــرق اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى قــــيــــم الـــــعـــــدل والـــتـــســـامـــح 

واالحـــتـــرام والــتــآخــي، الــتــي غرسها فينا الــوالــد الــمــؤســس المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنمضي قدماً في 

ــــرار عــلــى الــوصــول  ــ مــســيــرة الــبــنــاء والـــتـــقـــدم مــســلــحــيــن بــالــعــزيــمــة واإلصـ

إلــى المراكز األولـــى عالمياً على المستويات كــافــة، معتبرين  بدولتنا 

أن الدولة تمضي نحو المستقبل بإنجازات استثنائية غير مسبوقة.

 بهجة 
ــــيـــــس دائـــــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة  وأكـــــــــد الــــشــــيــــخ عــــبــــدالــــعــــزيــــز بــــــن حـــمـــيـــد الـــنـــعـــيـــمـــي رئـ

الــســيــاحــيــة بــعــجــمــان ـــــ فـــي كــلــمــة بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي الــــ 49 -: »فــي 

هذا اليوم األغر، والبهجة تمأل نفوسنا، والسرور يغمر قلوبنا، نتذكر 

مؤسس االتــحــاد المغفور له الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان، طيب 

الله ثراه، فقد أنجز حلم الوحدة على يديه وبتوفر اإلرادة السياسية 

والــــرؤيــــة الــصــائــبــة إلخــــوانــــه أصـــحـــاب الــســمــو الـــشـــيـــوخ حـــكـــام اإلمـــــــارات، 

ــــا الــــــوحــــــدويــــــة االســــتــــثــــنــــاء فــــــي الـــــتـــــاريـــــخ الـــــعـــــربـــــي الـــمـــعـــاصـــر  ــــنـ ــــتـ لـــتـــمـــثـــل دولـ

باعتبارها الحالة األنجح والنموذج األكثر تماسكاً وتجانساً واستقراراً«.

 وفاء
وقـــال الشيخ محمد بــن حمد بــن طحنون آل نهيان، رئــيــس مجلس 

إدارة مطارات أبوظبي، إن الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية خالدة 

فـــي قــلــوب جــمــيــع الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن عــلــى هـــذه األرض الــطــيــبــة، 

نحتفي فيها بــاإلنــجــازات الــريــاديــة الــتــي حققتها الــدولــة على مـــدار 49 

عــامــاً مــنــذ قــيــام االتـــحـــاد، فــي ظــل الـــرؤيـــة الحكيمة لــقــيــادتــنــا الــرشــيــدة 

والجهود الــدؤوبــة ألبناء وبنات اإلمـــارات من أجــل بناء دولــة تتصدر 

المراتب العالمية.

وأكـــد الشيخ محمد بــن حمد بــن طحنون آل نــهــيــان، أنــه فــي هذا 

الــيــوم الــوطــنــي الــمــجــيــد، تتجسد مــعــانــي وقــيــم االتـــحـــاد، حــيــث يجدد 

أبــــنــــاء اإلمــــــــــارات عـــهـــد الـــــوفـــــاء وااللــــــتــــــزام بـــمـــواصـــلـــة دورهــــــــم الســتــكــمــال 

مسيرة التنمية التي تشهدها دولة اإلمارات في جميع المجاالت.

إنجازات 
 وأكـــد الــشــيــخ سعيد بــن ســـرور الــشــرقــي، رئــيــس مجلس إدارة غرفة 

تـــجـــارة وصـــنـــاعـــة الـــفـــجـــيـــرة، أن دولـــــة اإلمــــــــارات تـــواصـــل مــســيــرتــهــا نحو 

المستقبل بإنجازات غير مسبوقة، وهي تحتفل بالذكرى الـ 49 لقيام 

االتــحــاد مــن أبــرزهــا إطـــاق مسبار األمـــل الستكشاف كــوكــب المريخ، 

وتشغيل المحطة األولى من محطات مفاعل براكة للطاقة النووية، 

تـــحـــقـــيـــقـــاً لـــرؤيـــتـــهـــا فــــي إنــــشــــاء بــــرنــــامــــج ســـلـــمـــي لـــلـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة، فــيــمــا 

فــي تقارير  الــتــصــاعــدي لتحتل مــراكــز متقدمة عالمياً  واصــلــت نسقها 

التنافسية العالمية.

 وأوضح أن إمارة الفجيرة تمضي بخطى متأنية وخطط مدروسة 

لــتــحــقــيــق الـــتـــمـــيـــز والـــــــريـــــــادة فـــــي الــــمــــجــــاالت االقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والــــخــــدمــــيــــة كــــافــــة مــــواكــــبــــة لـــمـــنـــظـــومـــة دولـــــــة االتــــــحــــــاد، مــــشــــيــــراً إلــــــى أن 

الـــفـــجـــيـــرة شــــهــــدت تـــــطـــــورات تـــنـــمـــويـــة الفــــتــــة وكــــبــــيــــرة، خــــــال الـــســـنـــوات 

الــــمــــاضــــيــــة عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة مـــــن اإلنـــــــجـــــــازات الــــنــــوعــــيــــة الــــتــــي تـــتـــكـــامـــل مــع 

ـــا أهـــّلـــهـــا ألن تــحــتــل مـــكـــانـــة ريـــاديـــة  االزدهــــــــــار الــــــذي تـــشـــهـــده الـــــدولـــــة، مـ

على المستويين المحلي والعالمي السيما في مجال تزويد السفن 

بــــــالــــــوقــــــود وتـــــخـــــزيـــــن وتـــــكـــــريـــــر وتـــــصـــــديـــــر الـــــنـــــفـــــط، وأصـــــبـــــحـــــت بـــمـــوقـــعـــهـــا 

الـــجـــغـــرافـــي الــمــتــمــيــز مـــقـــصـــداً مـــهـــمـــاً لــاســتــثــمــار فــــي جــمــيــع الـــمـــجـــاالت 

الصناعية والتجارية، ووجهة مفضلة للسياحة الداخلية والخارجية.

 نموذج 
ــــيـــــس مـــجـــلـــس اإلدارة الـــرئـــيـــس  بــــــن ســــلــــيــــم، رئـ ــــمـــــد   وقـــــــــال ســــلــــطــــان أحـ

الموانئ  العالمية، رئيس مؤسسة  مــوانــئ دبــي  التنفيذي لمجموعة 

والجمارك والمنطقة الحرة: »نستذكر اليوم الوطني لدولة اإلمارات 

بفخر واعتزاز المكتسبات االستثنائية التي حققتها دولتنا خال أقل 

مـــن خــمــســة عـــقـــود، وتــتــعــزز ثــقــتــنــا بــالــمــســتــقــبــل فـــي ظـــل اســتــعــداداتــنــا 

لـــلـــخـــمـــســـيـــن عـــــامـــــاً الـــمـــقـــبـــلـــة، مــــدفــــوعــــيــــن بــــطــــمــــوحــــات تــــعــــانــــق الـــســـمـــاء 

وبسواعد الكفاءات الوطنية الوفية إلرث اآلباء المؤسسين، رحمهم 

الله، والملتزمة بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة لتصميم 

إمــــارات المستقبل، وال يسعنا فــي الــيــوم الــوطــنــي الــتــاســع واألربــعــيــن 

ــــارات قـــيـــادًة وشــعــبــاً، مــجــدديــن عــهــدنــا على  ســـوى أن نــهــنــئ دولــــة اإلمــ

العمل بــروح االتحاد لتوجيه الطاقات الخاقة في دفع مسيرة بناء 

الوطن المتحد تحت راية المجد والعزة والفخر«.

مجد
ــــال خــلــيــفــة ســهــيــل الـــزفـــيـــن، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي - مـــؤســـســـة مــديــنــة  وقــ

دبـــي لــلــطــيــران ودبــــي الــجــنــوب: »يــحــل عــلــيــنــا الـــيـــوم الــوطــنــي كـــل عـــام، 

وقــــد اكــتــســبــت دولـــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الـــمـــتـــحـــدة، الـــمـــزيـــد مـــن الــقــوة 

ــــيـــــدة، وحـــــــرص الـــمـــخـــلـــصـــيـــن مــن  والــــمــــجــــد، بـــفـــضـــل رؤى قــــيــــادتــــه الـــــرشـ

أبنائه على ترجمتها واقعاً في حياتهم. إنه النهج الذي ارتضاه اآلباء 

المؤسسون منذ اإلعان عن قيام الوحدة، وجمع شمل أبنائه تحت 

راية واحدة«.

وقــــــــال هــــشــــام عـــبـــدالـــلـــه الــــقــــاســــم، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي – مــجــمــوعــة 

وصـــل إلدارة األصــــول: بــحــلــول الــيــوم الــوطــنــي كــل عـــام، تــعــّم البهجة 

أرجاء الوطن، فالكل فيه يؤمن بحقيقة ثابتة، وهي أن وحدتنا تعّد 

أساس ازدهارنا، ومصدر إلهامنا لتسطير المزيد من اإلنجازات لتظل 

بأبنائها، ورائــــدة بين نظيراتها من  المتحدة عــزيــزة  العربية  اإلمــــارات 

الدول على مستوى العالم. 

رؤية
ــــبـــــارك، رئــــيــــس دائـــــــــرة الـــثـــقـــافـــة والــــســــيــــاحــــة –  وقـــــــال مـــحـــمـــد خـــلـــيـــفـــة الـــــمـ

أبــوظــبــي: »ُيــمــثــل الــيــوم الــوطــنــي الــتــاســع واألربـــعـــون نقطة فــاصــلــة في 

تــاريــخ دولــتــنــا كــونــه يــعــكــس إرثــــاً عــريــقــاً لــنــصــف قـــرن مــن اإلنـــجـــاز الــذي 

ارتـــبـــط بـــرؤيـــة حــكــيــمــة لــقــيــادة رشـــيـــدة وشــعــب طـــمـــوح، وُيـــقـــدم رســالــة 

لــإنــســانــيــة تــحــفــل بــقــيــم االتـــحـــاد والــتــنــوع واحـــتـــرام اآلخـــــر، األمــــر الـــذي 

يـــتـــطـــلـــب مـــنـــا أن نـــســـعـــى انــــطــــاقــــاً مـــــن هــــــذه الـــلـــحـــظـــة ولـــخـــمـــســـيـــن ســنــة 

قــــادمــــة كــــي نـــرســـخ ريــــــــادة اإلمــــــــــارات بـــوصـــفـــهـــا مـــــركـــــزاً إقـــلـــيـــمـــيـــاً وعـــالـــمـــيـــاً 

للتميز واإلبداع في جميع المجاالت. 

ازدهار
وأكـــــــد عـــبـــد الــــنــــاصــــر بــــن كــــلــــبــــان، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة اإلمــــــــارات 

العالمية لأللمنيوم، أن اتحاد دولــة اإلمـــارات شّكل نموذجاً يحتذى 

بــيــن األمــــم، وكــــان بــمــثــابــة نــقــطــة انــطــاق لــمــســيــرة زاخــــرة بــاإلنــجــازات، 

خـــــــّط ســــطــــورهــــا األولـــــــــــى اآلبـــــــــــاء الـــــمـــــؤســـــســـــون، بــــرؤيــــتــــهــــم لــلــمــســتــقــبــل، 

وحــكــمــتــهــم الـــتـــي نــســتــمــد مــنــهــا مــشــاعــر الــفــخــر والــــعــــزة، بــمــا تــنــعــم به 

دولــتــنــا مــن تــقــدم وازدهـــــار. مــشــيــراً إلـــى أن احتفالنا الــيــوم بــالــذكــرى الـــ 

49 لاتحاد الميمون، نستذكر خاله جهود الرعيل األول، لنجسد 

تــاحــمــنــا خـــلـــف قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة، ونـــســـتـــرشـــد بـــرؤيـــتـــهـــا لــلــحــفــاظ عــلــى 

ــــنـــــاء عـــلـــيـــهـــا لـــخـــلـــق مـــســـتـــقـــبـــل مــــشــــرق يـــــواكـــــب تــطــلــعــات  ــــبـ مـــنـــجـــزاتـــنـــا والـ

وطموحات شعب اإلمارات.

صدارة
 وقــال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 

وصـــنـــاعـــة الــــشــــارقــــة: إن االحــــتــــفــــال بـــالـــيـــوم الــــوطــــنــــي، إنـــمـــا هــــو احــتــفــال 

بـــاإلنـــجـــازات الـــتـــي تــتــحــقــق خــــال عـــــام، لــتــضــاف إلــــى إنــــجــــازات تحققت 

ــــأنـــــه يــــحــــاكــــي عـــنـــان  عــــلــــى مـــــــــدار 49 عــــــامــــــاً، فــــيــــبــــدو الـــــهـــــرم الـــمـــتـــصـــاعـــد كـ

الـــســـمـــاء، بــــصــــدارة فــــي مــــجــــاالت حـــيـــويـــة وإنـــــجـــــازات ســيــاســيــة وعــلــمــيــة 

واقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة وغـــيـــرهـــا، احـــتـــفـــال بـــكـــل جـــهـــد ُقــــدم 

خــــــال عـــــــام، وحــــافــــز وتـــشـــجـــيـــع لـــكـــل جـــهـــد ســــــوف يــــقــــدم خــــــال الـــعـــام 

المقبل. 

سباق مع الزمن
وقال عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 

عــــجــــمــــان، بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي الــــــــ 49 لـــــدولـــــة اإلمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

المتحدة، أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب 

الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايــــــــد آل نــــهــــيــــان، رئــــيــــس الــــــدولــــــة، حــفــظــه 

الــــلــــه، ومــــقــــام صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم، 

نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، رعـــــاه الــلــه، 

وإلــــى مــقــام صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ حــمــيــد بــن راشــــد الــنــعــيــمــي، عضو 

ــــلـــــه، وإخـــــوانـــــهـــــم أصـــحـــاب  ــــلـــــى حــــاكــــم عــــجــــمــــان، رعــــــــاه الـ الـــمـــجـــلـــس األعـ

السمو حكام اإلمارات، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، 

ــــيـــــاء الــــعــــهــــود، وإلــــــى شـــعـــب دولــــة  ولـــــي عـــهـــد عـــجـــمـــان، وإلــــــى ســـمـــو أولـ

اإلمارات والمقيمين على أرضها.

محمد بن حمد آل نهيان عبد العزيز النعيمي 

محمد المبارك هشام القاسم 

سلطان بن سليم  سعيد الشرقي

عبد الناصر بن كلبان خليفة الزفين 

»المركزي« يؤكد االلتزام بتعزيز نمو القطاع الماليجمارك دبي: مناسبة عظيمة تجّسد مسيرة رائدة 
دبي - البيان

 قــــــــــال أحــــــمــــــد مـــــحـــــبـــــوب مــــصــــبــــح الــــــمــــــديــــــر الـــــــعـــــــام لــــــجــــــمــــــارك دبــــــــــــي، إن 

ــــنـــــي لــــــدولــــــة اإلمــــــــــــــارات مــــنــــاســــبــــة عـــظـــيـــمـــة تـــجـــســـد مـــســـيـــرة  ــــيــــــوم الـــــوطـ الــ

رائـــدة مــن التنمية المستدامة واإلنــجــازات الوطنية الشاملة، التي 

انـــطـــلـــقـــت عــــلــــى يـــــد اآلبــــــــــاء الـــمـــؤســـســـيـــن الـــــذيـــــن نــــجــــحــــوا بـــتـــعـــاضـــدهـــم 

فـــي إرســــــاء بــنــيــان الــــدولــــة لــتــصــبــح اإلمــــــــارات الـــيـــوم فـــي مـــصـــاف أرقـــى 

الـــبـــلـــدان الــمــتــقــدمــة، وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة الــعــظــيــمــة لــلــيــوم 

الوطني الـ 49 لدولتنا الفتية نرفع أسمى آيات التهاني 

ــــيـــــدة ولـــشـــعـــب  والــــتــــبــــريــــكــــات إلـــــــى مــــقــــام قــــيــــادتــــنــــا الـــــرشـ

اإلمارات والمقيمين على أرضها.

عـــلـــيـــه  يــــــقــــــوم  الـــــــــــذي  اإلرث  أن  مــــصــــبــــح  وأكـــــــــــد 

تـــــاريـــــخ دولــــــــة اإلمـــــــــــــارات مـــــن قــــيــــم الـــتـــعـــايـــش، 

ــــتـــــرام اآلخـــــــر، قـــيـــم مــمــتــدة  والـــتـــســـامـــح، واحـ

بـــــــتـــــــاريـــــــخ هــــــــــــذا الـــــــــــوطـــــــــــن، مـــــــشـــــــيـــــــراً إلــــــــــــى أن 

االحتفال بهذا اليوم التاريخي كل عام، هو احتفال 

بــمــســيــرة ريــــاديــــة عــظــيــمــة لــــدولــــة تــمــكــن قـــادتـــهـــا خـــال 

فترة وجيزة من تحقيق التقدم والــرخــاء، حيث أكدت 

اإلنجازات اإلماراتية خال عام 2020.

وتـــــتـــــوج جـــــمـــــارك دبــــــي مـــســـيـــرتـــهـــا الـــحـــافـــلـــة بــــاإلنــــجــــازات 

منذ تأسيس دولــة اإلمـــارات وصــوالً إلــى االحتفال باليوم 

ـــ 49 لـــلـــدولـــة، حـــيـــث كـــــان لـــلـــدائـــرة دور كــبــيــر فــي  ــ الـــوطـــنـــي الـ

دعم ازدهار التجارة الخارجية والنمو االقتصادي طوال 

هـــــــذه الـــــســـــنـــــوات، وشـــــهـــــدت تـــــجـــــارة دبـــــــي الــــخــــارجــــيــــة غــيــر 

النفطية نمواً كبيراً وتضاعفت قيمتها نحو عشرة مرات 

بين العام 2000 والعام 2019 مرتفعة من 143 مليار 

درهـــــــم فــــي الــــعــــام 2000 لـــتـــصـــل فــــي الــــعــــام 2019 إلـــى 

1.371 تــريــلــيــون درهـــــم فــيــمــا بــلــغــت قــيــمــة تـــجـــارة دبــي 

الخارجية في النصف األول من العام 2020 نحو 

551 مليار درهم.

أبوظبي - البيان 

أكــــــد مـــعـــالـــي عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد األحـــــمـــــدي مــحــافــظ 

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، التزام المصرف 

الــــمــــركــــزي بـــمـــواصـــلـــة حـــمـــايـــة وتــــعــــزيــــز نـــمـــو الــــقــــطــــاع الـــمـــالـــي 

والــمــصــرفــي فـــي دولــــة اإلمــــــارات تــمــاشــيــًا مـــع االســتــراتــيــجــيــة 

ــــتـــــعـــــداد لـــــأعـــــوام الـــــــ50  الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي تـــحـــمـــل شــــعــــار االسـ

المقبلة. وسلط معاليه - في كلمته خال االجتماع 

ـــــركــــــزي  ــــمـ ـــــي الـــــــمـــــــصـــــــرف الــ ـــفـ ــ ـــــوظـ االفــــــــتــــــــراضــــــــي مــــــــع مـ

بــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة الـــــــــــيـــــــــــوم الــــــــوطــــــــنــــــــي - الـــــــــــضـــــــــــوء عــــلــــى 

المرونة التي تمّيز بها المصرف المركزي 

في تعامله مع آثار جائحة )كوفيد 19( 

وقـــــّدم الــشــكــر إلـــى كــافــة الموظفين 

ــــاٍن  ــــفـ ــــا بــــــذلــــــوه مــــــن جــــهــــد وتـ عــــلــــى مــ

خــــــــال األوقــــــــــــــات الــــصــــعــــبــــة وغـــيـــر 

المسبوقة التي شهدها العالم منذ مطلع السنة الجارية.

وتناول معاليه الدور المحوري للمصرف المركزي في حماية 

الـــنـــظـــام الــمــصــرفــي والـــمـــالـــي لـــدولـــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة. 

وتـــطـــّرق إلـــى أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــحــّول الــرقــمــي فــي هـــذا الــقــطــاع بما 

ينسجم مــع الـــرؤيـــة الــتــي وضــعــهــا ســمــو الــشــيــخ مــنــصــور بــن زايــد 

آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس 

مجلس إدارة المصرف المركزي.

وأكـــــــــــــــــد مـــــــعـــــــالـــــــي عـــــــبـــــــد الــــــحــــــمــــــيــــــد مــــــحــــــمــــــد ســــعــــيــــد 

ــــتـــــوّجـــــه االســـتـــراتـــيـــجـــي  األحــــــمــــــدي أهــــمــــيــــة تــــحــــديــــد الـ

لــلــمــصــرف الــــمــــركــــزي تـــمـــهـــيـــداً لــمــنــاســبــة الــيــوبــيــل 

الــــــــذهــــــــبــــــــي لــــــــلــــــــدولــــــــة الـــــــــــعـــــــــــام الـــــــمـــــــقـــــــبـــــــل، والــــــــــــــذي 

يـــرتـــكـــز بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عـــلـــى الـــنـــمـــو واالبــــتــــكــــار 

مـــدعـــومـــيـــن بــــالــــتــــحــــّول الــــرقــــمــــي والــــلــــوائــــح 

الــــــتــــــنــــــظــــــيــــــمــــــيــــــة الــــــــــمــــــــــتــــــــــطــــــــــّورة والـــــــــرقـــــــــابـــــــــة 

الحصيفة.
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رجاء القرق

دبي- البيان

ــــقــــــرق، رئــــيــــس مــجــلــس  ــــتـــــورة رجــــــــاء عـــيـــســـى صــــالــــح الــ قــــالــــت الـــــدكـ

ســـيـــدات أعـــمـــال دبـــي إن االحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي الــــ 49 لــدولــة 

اإلمارات هذا العام، يزيد النفس فخراً نظراً لما حققته 

دولــــتــــنــــا مـــــن انــــــجــــــازات عـــلـــى ســـلـــم الـــنـــهـــضـــة الـــمـــســـتـــمـــرة 

ــــا مــــوقــــعــــاً  ــــنـ ــــتـــــى حــــــجــــــزت لـ والــــتــــنــــمــــيــــة الـــــمـــــســـــتـــــدامـــــة، حـ

مــتــقــدمــاً وســـط األمــــم والـــشـــعـــوب، لــيــغــدو أبـــنـــاء زايـــد 

اليوم محل ترحاب وإعجاب العالم أجمع.

وقالت في كلمة بهذه المناسبة إن هذه المناسبة 

الــــــوطــــــنــــــيــــــة الــــــغــــــالــــــيــــــة رســـــــخـــــــت دعـــــــــائـــــــــم اتــــــحــــــادنــــــا 

الـــــــــــــــشـــــــــــــــامـــــــــــــــخ وغــــــــــــــــــــــــــــــــدت دولـــــــــــــــــــة 

اإلمـــــــــارات نـــمـــوذجـــاً مــلــهــمــاً لــكــثــيــر مــــن دول الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، 

تواكب متطلبات الحداثة وروح العصر وتؤمن بقدرات أبنائها 

ــــاً، بـــفـــضـــل روح  ــــيـ ــــالـــــمـ فـــــي الـــتـــمـــيـــز وتـــحـــقـــيـــق الـــــــريـــــــادة إقـــلـــيـــمـــيـــاً وعـ

التاحم بين الشعب والقيادة الرشيدة.

وأضافت أنه بفضل االتحاد حققت المرأة اإلماراتية 

مكانة مرموقة في كافة المجاالت عموماً وفي قطاع 

األعمال على وجه الخصوص فكانت لها بصماتها 

الــــــرائــــــدة عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن الـــمـــحـــلـــي والـــعـــالـــمـــي، 

نتيجة الــدعــم الــامــحــدود الـــذي تحظى بــه من 

القيادة الرشيدة 

فــــــي الـــــــدولـــــــة والــــــتــــــي تـــــوفـــــر لــــهــــا مــــنــــاخــــاً 

اقتصادياً داعماً لتطورها.

»سيدات أعمال دبي«: اليوم الوطني يزيدنا فخرًا

عبد الحميد األحمدي
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